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l 
 مقدمة التحقيق

اعلم أنو ال يصح االستدالؿ على خصم إال بما ىو حجة عليو، كلذا ترل الزيدية إذا كتبوا في 
االحتجاج على أىل السنة، التزموا بذكر أخبارىم ال أخبارنا، كأىل السنة لم يلتزموا بقاعدة 

طريق المناظرة، فإنهم يستدلوف في مقاـ البحث بأخبارىم على مذىبهم، البحث، كلم يسلكوا 
كيستندكف إليها في الجواب عما نورده عليهم، كىو خطأ ظاىر، على أف كثيرا من أحاديثهم 

حىرًيَّةه بأف ال يصح االستدالؿ بها في سائر مطالبهم حتى عندىم، كإف كانت مما توسم بالصحة 
دالؿ عليهم، كإثبات مناقب آؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم بينهم، لكنها صالحة لبلست

 كمثالب أعدائهم، كإف ضعفوا جملة منها، كبياف المدعى يحتاج إلى البحث في مطالب:
 أخبار الصحاح حجة على أصحابها

 ) المطلب األكؿ(: إف عامة أخبارىم التي نستدؿ بها عليهم حجة عليهم ألمرين:
ة السند عندىم أك متعددة الطرؽ بينهم، كالتعدد يوجب الوثوؽ )األكؿ(: أنها إما صحيح

 كاالعتبار.
)األمر الثاني(: أنها مما يقطع عادة بصحتها، ألف كل ركاية لهم في مناقب أىل البيت كمثالب 

أعدائهم محكومة بوثاقة رجاؿ سندىا، كصدقهم في تلك الركاية، كإف لم يكونوا ثقاة في 
 أنفسهم ضركرة.

ة ما تعرؼ بو كثاقة الرجل كصدقو في ركايتو التي يركيها، عدـ اغتراره بالجاه إف من جمل
 كالماؿ، كعدـ مباالتو في سبيلها بالخطر الواقع عليو، فإف غير الصادؽ
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ال يتحمل المضار بأنواعها ألجل كذبة يكذبها، ال يعود عليو فيها نفع كال يجد في سبيلها إال 
من يركم في تلك العصور السالفة فضيلة ألمير المؤمنين عليو السبلـ الضرر، كمن المعلـو أف 

 أك منقصة ألعدائو، فقد غرر بنفسو كجلب الببلء إليو، كما ىو كاضح لكل ذم أذف كعين.
ذكر الذىبي في تذكرة الحفاظ بترجمة الحافظ ابن السقا عبد اهلل بن محمد الواسطي قاؿ: إنو 

 ا بو كأقاموه كغسلوا موضعو.أملى حديث الطير في كاسط فوثبو 
كذكر ابن خلكاف في كفيات األعياف بترجمة النسائي أحمد بن شعيب صاحب كتاب )السنن( 



أحد الصحاح الستة: أنو خرج إلى دمشق فسئل عن معاكية كما ركم في فضائلو؟ فقاؿ: أما 
إال ال  يرضى معاكية أف يخرج رأسا برأس حتى يفضل. كفي ركاية أخرل: ال أعرؼ لو فضيلة

أشبع اهلل بطنو، فمازالوا يدفعوف في حضنو. كفي ركاية: يدفعوف في خصييو، كداسوه حتى حمل 
 إلى الرملة كمات بها.

كقاؿ الحافظ أبو نعيم األصبهاني: لما داسوه بدمشق مات بسبب ذلك الدكس كىو منقوؿ. 
ك بفعلهم مع غيره فإذا كاف ىذا فعلهم مع أشهر علمائهم لمجرد إنكار فضل معاكية، فما ظن

 إذا ركل ما فيو طعن على الخلفاء األيكؿ.
كذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب بترجمة نصر بن علي بن صهباف نقبل عن عبد اهلل بن 

أحمد بن حنبل قاؿ: لما حدث نصر بأف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أخذ بيد حسن 
أمهما كاف في درجتي يـو القيامة (( ، أمر كحسين فقاؿ: )) من أحبني كأحب ىذين كأباىما ك 

المتوكل بضربو ألف سوط، فكلمو فيو جعفر بن عبد الواحد كجعل يقوؿ لو: ىذا من أىل 
 السنة، فلم يزؿ بو حتى تركو.

كنقل ابن حجر أيضا في الكتاب المذكور بترجمة أبي األزىر أحمد بن األزىر النيسابورم: أنو 
الرزاؽ، عن معمر، عن الزىرم، عن عبد اهلل، عن ابن عباس  لما حدث أبو األزىر، عن عبد

قاؿ: نظر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى علي ]عليو السبلـ[ فقاؿ: )) أنت سيد في 
الدنيا سيد في اآلخرة ... (( الحديث، أخبر بذلك يحيى بن معين، فبينا ىو عنده في جماعة 

الذم يحدث عن عبد الرزاؽ بهذا الحديث؟! فقاـ إذ قاؿ يحيى: من ىذا الكذاب النيسابورم 
 أبو األزىر فقاؿ: ىو ذا أنا!
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فتبسم يحيى فقاؿ: أما إنك لست بكذاب، كتعجب من سبلمتو!! كقاؿ: الذنب لغيرؾ في ىذا 
 الحديث.

كقاؿ الذىبي في ميزاف االعتداؿ بترجمة أبي األزىر: كاف عبد الرزاؽ يعرؼ األمور فما جسر 
هذا األثر إال أحمد بن األزىر كالذنب لغيره. كيعني بغيره محمد بن علي بن سفياف يحدث ب

 البخارم كما بينو الذىبي.
فليت شعرم ما الذم يخافو عبد الرزاؽ مع شرفو كشهرتو كفضلو؟! لوال عادية النواصب كداعية 

ن معين لم يرض السوء!!كأف يواجهو مثل ابن معين بالتكذيب كأف يشيطوا بدمو، كيا عجبا من اب
بكتمانو فضائل أمير المؤمنين عليو السبلـ حتى صار يقيم الحواجز دكف ركايتها!! كأعجب من 



ذلك قولو: الذنب فيو لغيرؾ، فإف رجاؿ سند الحديث كلهم من كبار علماء القـو كثقاتهم، كما 
أيسر  أدرم ما الذم أنكره من ىذا الحديث كىو لم يدؿ إال على فضيلة مسلمة مشهورة من

فضائل أمير المؤمنين؟! كلعلو أنكر تماـ الحديث كىو: )) من أحبك فقد أحبني، كمن أبغضك 
فقد أبغضني، كحبيبك حبيب اهلل، كبغيضك بغيض اهلل، كالويل لمن أبغضك ((. كذلك ألنهم 
ربما يجدكف من أنفسهم بغض إماـ المتقين، كيعسوب الدين، كىم يزعموف أنهم ال يبغضوف 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كما يعلموف بغض معاكية كسائر البغاة ألمير المؤمنين،  رسوؿ اهلل
كأنهم أشد أعدائو كالبغيضوف لو، كىم يركنهم أكلياء اهلل كأحباءه، كلذا لما أشار الذىبي في 

الميزاف إلى الحديث قاؿ: يشهد القلب بأنو باطل، كأنا أشهد لو بشهادة قلبو ببطبلنو، إذ لم 
قلبو حب ذلك اإلماـ األعظم، فكيف يصدؽ بصحتو، كإف استفاضت بمضمونو الركاية، يخالط 

حتى ركل مسلم: أف أمير المؤمنين عليو السبلـ قاؿ: )) كالذم فلق الحبة كبرأ النسمة لعهد 
 النبي األمي إلي أنو ال يحبني إال مؤمن كال يبغضني إال منافق ((.

امهم في عصر العباسيين، فكيف ترل الحاؿ في فإذا كاف ىذا حاؿ ملوكهم كعلمائهم كعو 
عصر األمويين الذم صار فيو سب أخ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كنفسو شعارا كدينا لهم، 

 ! كالتسمية باسمو الشريف ذنبا موبقا عندىم؟
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عوا قاؿ ابن حجر في تهذيب التهذيب بترجمة علي بن رباح: قاؿ المقرئ: كاف بنو أمية إذا سم
بمولود اسمو علي قتلوه، فبلغ ذلك رباحا فقاؿ: ىو عيلىٌي مصغرا، ككاف يغضب ًمن علي 

كييحرّْج على من سماه بو. كقاؿ الليث: قاؿ علي بن رباح: ال أجعل في حل من سماني علي 
 فإف اسمي عيلي.

( عن أبي الحسن علي بن محمد بن أبي سيف المدائني في كتاب 1كنقل ابن أبي الحديد )
)األحداث(: أف معاكية كتب نسخة كاحدة إلى عمالو بعد عاـ الجماعة: أف برئت الذمة ممن 

ركل شيئا في فضل أبي تراب كأىل بيتو ... إلى أف قاؿ ما حاصلو: ككتب إلى عمالو أف يدعوا 
الناس إلى الركاية في فضل عثماف كالصحابة كالخلفاء األكلين، كأف ال يتركوا خبران يركل في 

ال كأتوه بمناقض لو في الصحابة، كقرئت كتبو على الناس كبذؿ األمواؿ، فركيت أخبار  علي إ
كثيرة في مناقبهم مفتعلة، فعلموا صبيانهم كغلمانهم من ذلك الكثير الواسع حتى تعلموه كما 
يتعلموف القرآف، كمضى على ذلك الفقهاء كالقضاة كالوالة، ككاف أعظم الناس في ذلك بلية 

اءكف كالمستضعفوف الذين يظهركف الخشوع كالنسك، فيفتعلوف األحاديث ليحظوا القراء المر 



عند كالتهم كيصيبوا األمواؿ، حتى انتقلت تلك األخبار إلى أيدم الديانين الذين ال يستحلوف 
 الكذب كالبهتاف، فقبلوىا كرككىا.

مهم في تاريخو ما ثم قاؿ: كقد ركل ابن عرفة المعركؼ بنفطويو كىو من أكابر المحدثين كأعبل
 يناسب ىذا الخبر.

كلهذه األمور كنحوىا خفي جل فضائل أمير المؤمنين عليو السبلـ، كإف جىلَّ الباقي عن 
اإلحصاء، كنأل عن العد كاالستقصاء، كليس بقاؤه إال عناية من اهلل تعالى بوليو كالدين 

( قاؿ: سأؿ رجله البراء 2الحنيف، كيشهد إلخفائهم فضائلو ما ركاه البخارم عن أبي إسحاؽ )
 كأنا اسمع أشهد عليه بدرا؟ قاؿ: بارز كظاىر.

أترل أنو يمكن أف يخفى في الصدر األكؿ محل أمير المؤمين عليو السبلـ ببدر حتى يحتاج 
 إلى السؤاؿ عن مشهده بها، كىي إنما قامت بسيفو لوال اجتهاد الناس في

__________ 
 11/44( شرح نهج الببلغة. 1)
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كتماف فضائلو، كإذا رككا شيئا منها فبل يرككنو على كجهو كبتمامو، كما تدؿ عليو ركايتهم 
لخطبة النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم في الغدير، أمن الجائز عقبل أف يأمر رسوؿ اهلل صلى 

تحت الدكح كيجمع المسلمين ككانوا نحو مائة ألف، كيقـو في حر اهلل عليو كآلو كسلم بقىمّْ ما 
الظهيرة تحت كىج الشمس،على منبر يقاـ لو من األحداج كيصعد خطيبا، كىو بذلك 

االىتماـ،رافعا بعضد علي عليو السبلـ ثم ال يقوؿ: )) أال من كنت مواله فعلي مواله، اللهم 
قبل يرتضي ذلك كال سيما إذا حمل المولى على كاؿ من كااله كعاد من عاداه ((. ال أرل عا

الناصر أك نحوه، فبل بد أف تكوف الواقعة كما ركاىا الشيعة، كأف النبي صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم خطب تلك الخطبة الطويلة البليغة الجليلة التي أباف فيها عن قرب موتو كحضور أجلو، 

ف في أمتو الثقلين، آمرا بالتمسك بهما لئبل كأشاد إلى خليفتو ككلى األمر من بعده، كأنو مخل
يضلوا، كببيعة علي عليو السبلـ كالتسليم عليو بأمرة المؤمنين، لكن القـو بين من لم يرك أصل 
الواقعة إضاعة لذكرىا، كبين من ركل اليسير منها بعد الطلب من أمير المؤمنين عليو السبلـ، 

الدنيا في دىرًس أمرىا، كالتزىيد بأثرىا، كلو رأيت  فكاف لها بعده نوع ظهور، كإف اجتهد علماء 
كيف يسرع كثير من علماؤىم في رمي الشخص بالتشيع الذم يجعلو ىدفا للببلء كمحبل 



للطعن، لعلمت كيف كاف اىتمامهم في درس فضائل أمير المؤمنين عليو السبلـ، ككيف كاف 
، حتى أنهم رموا النسائي بالتشيع  ذلك الشخص في اإلنصاؼ كالوثاقة بتلك الركاية التي ركاىا

كما ذكره في كفيات األعياف، كما ذلك إال لتأليفو كتاب )خصائص أمير المؤمنين عليو السبلـ( 
كقولو: ال أعرؼ لمعاكية فضيلة إال ال أشبع اهلل بطنو، مع استفاضة ىذا الحديث حتى ركاه 

 مسلم في صحيحو.
مد بن عبد اهلل، كأبا نعيم الفضل بن دكين، كعبد ككذا رموا بالتشيع أبا عبد اهلل الحاكم مح

الرزاؽ، كأبا حاتم الرازم، كابنو عبد الرحمن، كغيرىم ممن ال ريب بتسننو من علمائهم، 
لركايتهم بعض فضائل آؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعنايتهم بها في الجملة، كما 

 قبهمذلك إال ليحصل الردع بحسب اإلمكاف عن ركاية منا
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كتدكينها، كإذا صحح قسما منها زاد طعنهم فيو كفي ركايتو، مع أف طريقتهم التساىل في باب 
 !!! الفضائل، لكن في فضائل أعداء أىل البيت عليو السبلـ 

فظهر مما ذكرنا لكل متدبر أف جميع ما ركم في مناقب آؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
 مرية فيو، كال سيما مع ركايتو عندنا، كتواتر الكثير منو، فيكوف مما ككذا مثالب أعدائهم حق ال

اتفق عليو الفريقاف كقاـ بو اإلسناداف، بخبلؼ ما ركم في فضائل مخالفي أىل البيت، فإنو من 
ركاية المتهمين بأنواع التهم، كلو كاف لو أقل أصل لتواتر البتة لوجود، المقتضي كعدـ المانع، 

الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم كال سيما مع طلبهم مقابلة ما جاء في بعكس فضائل آؿ 
فضل أىل البيت عليو السبلـ فيكوف كذبان جزما، كلوال خوؼ المبلؿ ألطنبنا في المقاؿ، كفيما 

 ذكرناه كفاية لمن أنصف كطلب الحق.
-  ...-  ...- 
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 (ال قيمة لمناقشة المحدثين في السند)
ي(: في بياف أف تضعيفهم للركاية كمناقشتهم في السند ال قيمة لها كال عبرة بها )المطلب الثان

 ألمرين:
)األكؿ(: أف علماء الجرح كالتعديل مطعوف فيهم عندىم، فبل يصح اعتبار أقوالهم، كما يدؿ 



عليو ما في ميزاف االعتداؿ بترجمة عبد اهلل بن ذكواف المعركؼ بأبي الزناد قاؿ: قاؿ ربيعة: 
 بثقة كال رضي. ثم قاؿ: ال يسمع قوؿ ربيعة فيو، فإنو كاف بينهما عداكة ظاىرة. ليس

كفي الميزاف أيضا بترجمة الحافظ أبي نعيم األصبهاني أحمد بن عبد اهلل قاؿ: ىو أحد األعبلـ 
صدكؽ، إتكلم فيو ببل حجة، كلكن ىذه عقوبة من اهلل لكبلمو في ابن مندة بهول. ثم قاؿ: 

ة في أبي نعيم فضيع، ال أحب حكايتو. ثم قاؿ: كبلـ األقراف بعضهم في بعض ككبلـ ابن مند
ال يعبأ بو، ال سيما إذا الح لك أنو لعداكة أك لمذىب أك لحسد، ما ينجو منو إال من عصم 

 اهلل!!
كما علمت أف عصران من األعصار سلم أىلو من ذلك سول األنبياء كالصديقين، كلو شئت 

فإف ىذه الكلمات كنحوىا دالة على أف الطعن للحسد كالهول  لسردت من ذلك كراريس.
كالعداكة، فاشو بينهم كعادة لهم، فبل يجوز االعتبار بأقوالهم في مقاـ الجرح كالتعديل، حتى 

مع اختبلؼ العصر أك عدـ ظهور الحسد كالعداكة الرتفاع الثقة بهم، كزكاؿ عدالتهم، كصدكر 
 الكذب منهم.

تهذيب التهذيب بترجمة عبد اهلل بن سعد أبي قدامة السرخسي قاؿ: كأسخف من ذلك ما في 
قاؿ الحاكم: ركل عنو محمد بن يحيى ثم ضرب على حديثو، كسبب ذلك أف محمدا دخل 

عليو فلم يقم لو. فإف مىن ىذا فعلو، كيف يعتمد عليو في التوثيق كالتضعيف، كيجعل عدـ 
 ركه في ترجمة النسائي.ركايتو عن شخص دليل الضعف؟! كقريب منو ما ذك

كأعظم من ذلك ما في تهذيب التهذيب بترجمة سعد بن إبراىيم بن عبد الرحمن بن عوؼ قاؿ: 
إف مالكا لم يكتب عنو، قاؿ الساجي: يقاؿ: إنو كعظ مالكا فوجد عليو فلم يرك عنو. فإف من 

 يترؾ الركاية عن شخص لموعظتو لو حقيق بأف ال
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 األشخاص عبلمة الضعف، كأكلى بأف ال يعتمد على توثيقو كتضعيفو. يجعل عدـ ركايتو عن
نعم ذكر في تهذيب التهذيب أيضا عن ابن معين: أف سعدا تكلم في نسب مالك فترؾ الركاية 

عنو. فحينئذ يمكن أف يكوف بهذا كجو لترؾ مالك الركاية عنو،كذلك أف مالكا كلد بعد أبيو 
 بثبلث سنين.

يب بترجمة محمد بن إسحاؽ صاحب السيرة: أف مالكا قاؿ في حقو: كذكر في تهذيب التهذ
دجاؿ من الدجاجلة، ثم ذكر في الجواب عنو قوؿ محمد بن فليح: نهاني مالك عن شخصين 

من قريش كقد أكثر عنهما في الموطأ كىما مما يحتج بهما. كحاصلو أف قدح مالك ال عبرة بو، 



 ألف فعلو ينقض قولو.
اء الجرح كالتعديل لتنكشف لك الحقيقة تماما، كلنذكر أشهرىم كإليك جملة من علم

 كأعظمهم بيسير من أحوالهم التي تيسر لي فعبل بيانها.
فمنهم: )أحمد بن حنبل( ذكر في تهذيب التهذيب بترجمة علي بن عاصم بن صهيب 

 الواسطي: )) أف أبا خيثمة قاؿ: قلت البن معين: إف أحمد يقوؿ ليس ىو بكذاب. قاؿ: ال
كاهلل ما كاف عنده قط ثقة، كال حدث عنو بشيء، فكيف صار اليـو عنده ثقة ((، فإنو صريح 

 في اتهاـ ابن معين ألحمد كتكذيبو لو.
( عن المقبلي في 102كنقل السيد العلوم الجليل محمد بن عقيل في كتابو )العتب الجميل /

لي بسببها جعلها عدؿ التوحيد أك العلم الشامخ: أف أحمد لما تكلم في مسألة خلق القرآف كابت
زاد، ثم ذكر المقبلي أف أحمد كاف يرد ركاية كل من خالفو في ىذه المسألة تعصبا منو، قاؿ: 

، بل غبل  كفي ذلك خيانة للسند، ثم قاؿ: بل زاد فصار يرد الواقف كيقوؿ: فبلف كاقفي مشئـو
 ين.كزاد كقاؿ: ال أحب الركاية عمن أجاب في المحنة كيحيى بن مع

 أقوؿ: صدؽ المقبلي فإف من سبر تهذيب التهذيب كميزاف االعتداؿ رأل ذلك نصب عينو.
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كمنهم: )يحيى بن سعيد القطاف( ذكر في تهذيب التهذيب بترجمة ىماـ بن يحيى بن دينار: أف 
 أحمد بن حنبل قاؿ: شهد يحيى بن سعيد شهادة في حداثتو فلم يعدلو ىماـ فػىنػىقىمى عليو.

ي ميزاف االعتداؿ: قاؿ أحمد: ما رأيت ابن سعيد أسوأ رأيا منو في حجاج كابن إسحاؽ كف
كىماـ، ال يستطيع أحد أف يراجعو فيهم ((، كبالضركرة إف تفسيق المسلم كالحقد عليو مستمران 

 ألمر معذكر فيو، أعظم ذنب مسقط لفاعلو، كمانع من االعتبار بقولو، في الجرح كالتعديل.
ى بن معين( ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب، كالذىبي في ميزاف االعتداؿ  كمنهم )يحي

كبلىما بترجمة ابن معين: أف أبا داكد كاف يقع فيو، كإف أحمد بن حنبل قاؿ: أكره الكتابة 
 عنو.

كقاؿ ابن حجر أيضا: قاؿ أبو زرعة: ال ينتفع بو ألنو يتكلم في الناس، كيركل ىذا عن علي بن 
 ه.المديني من كجو 

كقاؿ أيضا في ترجمة شجاع بن الوليد: قاؿ أحمد بن حنبل: لقي ابن معين شجاعا فقاؿ لو: يا  
كذاب، فقاؿ لو: شجاع إف كنتي كذابان كإال فهتكك اهلل، قاؿ أحمد: أظن أف دعوة الشيخ 

 أدركتو.



إلى كنحوه في ميزاف االعتداؿ أيضا، كقد تقدـ تناقض كبلمو في قضية أبي األزىر، فإنو نسبو 
 الكذب، أكال ثم ما برح حتى صدَّقو، كنسب الكذب إلى ثقات علمائهم.

كمنهم )ابن المديني أبو الحسن علي بن عبد اهلل بن جعفر( فإف أحمد بن حنبل كذبو كما ذكره 
ابن حجر كالذىبي في الكتابين المذكورين بترجمة ابن المديني، كقاؿ ابن حجر: قيل إلبراىيم 

مديني يتهم بالكذب، قاؿ: ال إنما حدث بحديث فيو كلمة ليرضي ابن أبي الحربي: أكاف ابن ال
داكد، قيل لو: فهل كاف يتكلم في أحمد؟ قاؿ: إنما كاف إذا رأل في كتبو حديثا عن أحمد 

 قاؿ: اضرب عليو ليرضى ابن أبي داكد.
يتصور كليت شعرم كيف ال يتهم بالكذب كقد زعم أنو زاد في الحديث إرضاءن لصاحبو؟! كىل 

 عدـ كبلمو في أحمد كقد فعل معو ما ىو أشد من الكبلـ،
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كىو الضرب على حديثو، كبالضركرة إف من يزيد في الحديث كذبا كيضرب على ما ىو معتبر، 
كيبطل الصحيح المقبوؿ عندىم، طلبا للدنيا كرضا أىلها، ال يؤمن أف يوافق الهول في توثيق 

لت: إف ضربو على أحاديث أحمد طعن في أحدىما كىو من الرجاؿ كتضعيفهم، كإف شئت ق
 المطلوب.

كمنهم )الترمذم( ذكر الذىبي في الميزاف بترجمة إسماعيل بن رافع: أف جماعة من علمائهم 
ضعفوا إسماعيل، كجماعة قالوا: متركؾ. ثم قاؿ: كمن تلبيس الترمذم قاؿ: ضعفو بعض أىل 

 العلم.
حديثا كقاؿ: حسَّنو الترمذم مع ضعف ثبلثة فيو، فبل يغتر  كذكر أيضا بترجمة يحيى بن يماف

 بتحسين الترمذم، فعند المحاقة غالبها ضعاؼ.
 كقاؿ أيضا بترجمة كثير بن عبد اهلل المزني: ال يعتمد العلماء على تصحيح الترمذم.

لـو كمنهم )الجوزجاني إبراىيم بن يعقوب السعدم( فإنهم ذكركا أنو ناصبي معلن بو. كمن المع
أف الناصب فاسق منافق، لما سبق في ركاية مسلم أف مبغض علي منافق، كال ريب أف النفاؽ 

أعظم الفسق، كقد قاؿ تعالى: } إف جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا {، بل النفاؽ نوع من الكفر، بل 
 أشده، فبل يقبل قوؿ مثلو في الرجاؿ، كشهادتو فيهم مردكدة، كتوثيقو كتضعيفو غير مسموع.

نهم )محمد بن حباف( قاؿ في الميزاف بترجمتو: قاؿ اإلماـ أبو عمرك بن الصبلح: غلط كم
الغلط الفاحش في تصرفو، كصدؽ أبو عمرك، كلو أكىاـ كثيرة. ثم قاؿ: قاؿ أبو إسماعيل 

األنصارم شيخ اإلسبلـ: سمعت عبد الصمد بن محمد يقوؿ: سمعت أبي يقوؿ: أنكركا على 



العلم كالعمل، كحكموا عليو بالزندقة كىجركه، ككتبوا فيو إلى الخليفة ابن حباف قولو: النبوة 
فأمر بقتلو. كقاؿ أبو إسماعيل األنصارم: سألت يحيى بن عمار عنو، فقاؿ: رأيتو كنحن 

 أخرجناه من خراساف، كاف لو علم كثير كلم يكن لو كبير دين.
، قاؿ ابن ( كىو علي بن أحمد بن سعيد بن حـز خلكاف في ترجمتو من كفيات  كمنهم )ابن حـز

 األعياف: كاف كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، ال يكاد أحد
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يسلم من لسانو، فنفرت منو القلوب، كاستهدؼ لفقاء كقتو، فتمالئوا على بغضو كردكا قولو، 
ابن حـز كاجتمعوا على تضليلو كشنعوا عليو... إلى أف قاؿ: كفيو قاؿ العباس بن العريف: لساف 

كسيف الحجاج بن يوسف شقيقاف. مضافا إلى أنو كاف شبيها بابن تيمية في شدة النصب آلؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كلذا كاف يستشهد بأقوالو في نقص أمير المؤمنين عليو 

ء السبلـ كإماـ المتقين، كما يعرؼ شدة نصبو مىن لو إلماـ بكتابو )الفصل في الملل كاألىوا
 كالنحل(.

كمنهم )الذىبي( صاحب كتاب )ميزاف االعتداؿ( محمد بن أحمد بن عثماف، فإنو كاف ناصبيا 
ظاىر النصب آلؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، بػىيّْن التعصب على من احتمل فيو كالء 

كل ركاية أىل البيت عليهم السبلـ، كما يشهد بو كتابو المذكور، فإنو ما زاؿ يتحامل فيو على  
في فضل آؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعلى ركاتها، ككل من أحس منو حبهم، كقد 
ذكر ىو في تذكرة الحفاظ الحافظ بن خراش كأطراه في الحفظ كالمعرفة، ثم كصفو بالتشيع 
كاتهمو بالركاية في مثالب الشيخين، ثم قاؿ مخاطبا لو كسابا إياه بما لفظو: )) فأنت زنديق 

د للحق، فبل رضي اهلل عنك، مات ابن خراش إلى غير رحمة اهلل سنة ثبلث كثمانين بعد معان
المائتين ((، كما رأيناه قاؿ بعض ىذا فيمن سب أمير المؤمنين عليو السبلـ كمرؽ عن الدين، 
بل رأيناه يسدد أمره كيرفع قدره، كيدفع القدح عنو بما تمكن، كما ىو ظاىر لمن يرل يسيرا 

االعتداؿ، كقد نقل السيد األجل السيد محمد بن عقيل في كتابو )العتب الجميل من ميزاف 
( عن السبكي تلميذ الذىبي أنو كصف شيخو الذىبي بالنصب، كنقل أيضا عن المقبلي 113/

 قولو من قصيدة:
 

 كشاىدم كتب أىل الرفض أجمعهم
 كالناصبين كأىل الشاـ كالذىبي



 
لجرح كالتعديل، المطعوف فيهم بالنصب كاتباع الهول كلنكتف بهذا القدر من ذكر علماء ا

كنحوىما، فالعجب ممن يستمع ألقوالهم كيصغي آلرائهم، كيجعلهم الحجة بينو كبين اهلل تعالى 
 في ثبوت سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو!!!
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هاف قاؿ في آخر األمر الثاني من األمرين الموجبين إللغاء مناقشتهم في السند، أف ابن ركزب
مطالب الفضائل متصبل بالمطاعن: اتفق العلماء على أف كل ما في الصحاح الستة سول 

التعليقات لو حيلف بالطبلؽ أنو من قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، أك من فعلو 
 كتقريره، لم يقع الطبلؽ كلم يحنث. فإف مقتضى ىذا اإلجماع أنهم يلغوف أقواؿ علمائهم في

تضعيف رجاؿ الصحاح الستة، ال سيما صحيحي البخارم كمسلم، فإنهم جميعا يحتجوف 
بأخبارىما ببل نكير، كبالضركرة أنو لم يرد نص كلم تقم حجة على استثناء رجاؿ صحاحهم، 

 فيلـز إلغاء أقواؿ علمائهم في الرجاؿ مطلقا، كإال فالفرؽ تحكُّمه.
 
- - - 
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 مناقشة الصحاح الستة
المطلب الثالث(: أف أخبارىم غير صالحة لبلستدالاؿ بها على شيء من مطالبهم، ألف منتقى )

أخبارىم ما جمعتو الصحاح الستة، كىي مشتملة على أنواع من الخلل، ساقطة عن االعتبار 
 البتة ألمور:

 األمر األكؿ: أنهم ذكركا في كيفية جمعها كفي جامعيها ما يقضي بوىنها، ذكر ابن حجر في
تهذيب التهذيب بترجمة سويد بن سعيد الهركم: أف إبراىيم بن أبي طالب قاؿ لمسلم: كيف 

استجزت الركاية عن سويد. قاؿ: كمن أين آتى بنسخة حفص بن ميسرة؟! كمثلو في ميزاف 
! كىو يدعي أنو ال يركم في صحيحو   االعتداؿ، فهل ترل أف ىذا عذر في الركاية عن الضعفاء؟

 يكوف غارا خائنا، فيسقط كتابو عن االعتبار.إال عن ثقة، ف
كنقل الذىبي في الميزاف بترجمة أحمد بن عيسى بن حساف المصرم: أف أبا زرعة ذكر عنده 



صحيح مسلم فقاؿ: ىؤالء قـو أرادكا التقدـ قبل أكانو، فعملوا شيئا يتشرفوف بو. كقاؿ: يركم 
 في أنو!! كأشار إلى لسانو.عن أحمد بن عيسى في الصحيح ما رأيت أىل مصر يشكوف 

كذكر ابن حجر بترجمة عمرك بن مرزكؽ: أف األزدم قاؿ: كاف علي بن المديني صديقا ألبي 
داكد، ككاف أبو داكد ال يحدث حتى يأمره علي، ككاف ابن معين يطرم عمرك بن مرزكؽ كيرفع 

لرجاؿ تبع للهول ذكره، كال يصنع ذلك بأبي داكد لطاعتو لعلي. كىذا يدؿ على أف اعتبارىم ل
 ال للحق.

كذكر ابن حجر بترجمة أحمد بن صالح المصرم: أف الخطيب قاؿ: احتج بأحمد بن صالح 
جميع األئمة إال النسائي فإنو ناؿ منو جفاء في مجلسو، فذلك السبب الذم أفسد الحاؿ 

ئي بينهما، كقاؿ العقيلي: كاف أحمد بن صالح ال يحدث أحدا حتى يسأؿ عنو، فجاءه النسا
 فأبى أف يأذف لو فشنع عليو. انتهى ملخصا.

كذكر ابن حجر بترجمة ابن ماجة محمد بن يزيد ابن ماجة: أف في كتابو السنن أحاديث ضعيفة 
 جدا، حتى بلغني أف السرم كاف يقوؿ: مهما انفرد بخبر فهو
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: سمعت ضعيف غالبان، ككجدت بخط الحافظ شمس الدين محمد بن علي الحسيني ما لفظو
 شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزم يقوؿ: كل ما انفرد بو ابن ماجة ضعيف.

كذكر كل من الذىبي كابن حجر اك في كتابيهما المذكورين: أف البخارم احتج بجماعة في 
صحيحو ضعفهم بنفسو. كما يعلم من تراجمهم في الكتابين، كأيوب بن عائد، كثابت بن محمد 

رحمن السلمي، كحمراف بن أباف، كعبد الرحمن بن يزيد بن جابر العابد، كحصين بن عبد ال
األزدم، ككهمس بن المنهاؿ، كمحمد بن يزيد الحزامي، كمقسم بن بجرة، كإنما خصصنا 

البخارم بهذا ألنو أعظم أرباب الصحاح عندىم، كإال فكلهم على ىذا النمط، بل كجدنا أبا 
مسلم مولى بني أمية، كىشاـ بن عمار  داكد كذب نعيم بن حماد الخزاعي، كالوليد بن

السلمي، كركل عنهم في سننو، كقاؿ في حق صالح بن بشير: ال يكتب حديثو. ككذا في حق 
عاصم بن عبيد اهلل، كركل عنهما، مع أنو كاف يزعم أنو ال يركم إال عن ثقة!! كما ذكره في 

كل من عبد الرحمن بن   تهذيب التهذيب بترجمة داكد بن أمية، ككجدنا النسائي قاؿ في حق
يزيد بن تميم الدمشقي، كعبد الرحمن بن أبي المخارؽ، كعبد الوىاب بن عطاء الخفاؼ 

متركؾ، كركل عنهم في سننو، ككذا الترمذم قاؿ في حق سليماف بن أرقم أبي معاذ البصرم، 
 كعاصم بن عمرك بن حفص متركؾ، كركل عنهما في سننو.



لذين ىما أجل أرباب الصحاح عندىم كأصحهم خبرا ما كذكركا في حق البخارم كمسلم ال
يخالف اإلجماع، كىو احتجاجهما بجماعة ال تحصى، مجهولة الحاؿ، لركاية جماعة عنهم بل 

لركاية الواحد عنهم، مع أف ىذا الواحد لم ينص على قدح أك مدح في المركم عنو، كلنذكر 
حد عنو، لتراجع تهذيب التهذيب فترل بعض من اكتفيا في االحتجاج بخبره بمجرد ركاية الوا

صدؽ ما قلناه، فمنهم محمد بن عثماف بن عبد اهلل بن موىب، كمحمد بن النعماف بن بشير، 
فإف البخارم كمسلما احتجا بهما كلم يرك عن كل منهما سول الواحد، كمنهم عطاء أبو الحسن 

ماني، كنبهاف الجمحي، السوائي، كعمير بن إسحاؽ، كمالك بن جشعم، كمبارؾ بن سعيد الي
 فإف البخارم أخرج عنهم في صحيحو، كلم يرك عن كل منهم غير
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الواحد، كمنهم قرفة بن بهيس العبدم، كمحمد بن عبد اهلل بن أبي رافع الفهمي، كمحمد بن 
عبد الرحمن بن غنج، كمحمد بن عبد الرحمن مولى بني زىرة، كمحمد بن عمرك اليافعي، كنافع 

امر بن سعيد بن أبي كقاص، ككىب بن ربيعة الكوفي، كأبو شعبة المرم مولى سويد بن مولى ع
مقرف، فإف مسلما احتج بهم في صحيحو، كلم يرك عن كل منهم غير الواحد، كال موثّْق لهم 

 أصبل، كليسوا من أىل زمن الشيخين حتى يقاؿ: إنهما يعرفاف كثاقتهم باالطبلع.
الثقات كما ىي عادتو في مجاىيل التابعين فبل عبرة بو، مع أنو نعم ذكر ابن حباف بعضهم في 

متأخر الزماف عن البخارم كمسلم، فبل يمكن أف يعتمدكا على توثيقو، كىذا النحو كثير جدا 
في الصحيحين كبقية صحاحهم، ككم رككا عمن نيص على جهالتو كما ستعرؼ أقل القليل منهم 

 قريبا عند ذكر األسماء.
اف االعتداؿ بترجمة حفص بن بعيل بعد ما ذكر قوؿ ابن القطاف فيو ال يعرؼ لو كقاؿ في ميز 

حاؿ قاؿ: لم أذكر ىذا النوع في كتابي، فإف ابن القطاف يتكلم في كل من لم يقل فيو إماـ 
عاصر ذلك الرجل كأخذ ممن عاصره، ما يدؿ على عبلتو، كىذا شيء كثير، ففي الصحيحين 

توكف، ما ضعفهم أحد كال ىم بمجاىيل. أم: ليسوا بمجاىيل من ىذا النمط خلق كثير مس
النسب كإف كانوا مجاىيل األحواؿ كما قاؿ ابن القطاف، كأنت تعلم انو ال يكفي في اعتبار 

الرجل كاالحتجاج بخبره مجرد عدـ تضعيف أحد لو، بل ال بد من ثبوت كثاقتو، كأما حكمو 
الهم، على أنو غير نافع في االحتجاج بأخبارىم ما باستوائهم فغير مستو بعد فرض الجهالة بأحو 

 لم تثبت كثاقتهم.
األمر الثاني: أف جملة من أخبار الصحاح مشتملة على أمور عظيمة، كتجسيم اهلل سبجانو، 



كإثبات المكاف كاالنتقاؿ كالتغيير لو، ككعركض العوارض عليو من الضحك كنحوه، إلى غير 
أف اهلل سبحانو يدخل رجلو في نار جهنم فينزكم بعضها  ذلك مما يوجب اإلمكاف، حتى رككا

لبعض، كتقوؿ: قط قط، كمشتملة على كىن رسل اهلل كرساالتهم، حتى أنهم صيركا سيد النبيين 
 جاىبل في
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أكؿ البعثة بأنو رسوؿ مبعوث، فعلَّمو النصراني كزكجتو خديجة أنو رسوؿ اهلل، كمشتملة على ما 
 لقرآف كعلى المناكير كالخرافات.يوجب كذب آم من ا

األمر الثالث: أف أكثر ركاتهم مدلسوف في ركاياتهم، ملبسوف فيها، كمظهركف خبلؼ الواقع،  
كما لو كانت الركاية عن شخص مقبوؿ بواسطة شخص غير مرضي، فيتركوف الواسطة كيرككنها 

الضعيف كالثقة، ليوىم  عن المقبوؿ ابتداء، أك يرككنها عن ضعيف كيأتوف باللفظ المشترؾ بين
الراكم على القارئ أف المراد الثقة، ألنو ييظهر أنو ال يركم إال عن ثقة، إلى غير ذلك من أنواع 
التدليس، كال يكاد يسلم أحد من ركاتهم عنو، قاؿ شعبة: ما رأيت من ال يدلس من أصحاب 

ؿ كتهذيب التهذيب الحديث إال عمرك بن مرة: كابن عوف. كما نقلو عنو في ميزاف االعتدا
 بترجمة عمرك بن مرة: الجملي، كيكفيك أف البخارم كمسلما كانا من المدلسين.

قاؿ الذىبي في الميزاف بترجمة عبد اهلل بن صالح بن محمد الجهني المصرم: ركل عنو 
البخارم في الصحيح كلكنو يدلسو، فيقوؿ: حدثني عبد اهلل كال ينسبو. كبمعناه في تهذيب 

رجمة عبد اهلل أيضا. كقد كاف البخارم يدلس أيضا في صحيحو محمد بن سعيد التهذيب بت
المصلوب الكذاب الشهير، لكن الذىبي حملو على الخطأ، قاؿ بترجمة ابن سعيد: أخرجو 

البخارم في مواضع كظنو جماعة. كىو حمله بعيد، كلو سيلّْم فهو يقتضي عيبان آخر في صحيح 
 جلين في األسماء.البخارم، كسيأتي ذكر ىذين الر 

و: أخرج البخارم قاؿ فبلف كقاؿ لنا فبلف،  كنقل ابن حجر عن ابن مندة: أنو قاؿ في كبلـ ل
كىو تدليس، ثم قاؿ ابن حجر: الذم يظهر لي أنو يقوؿ فيما لم يسمع قاؿ كفيما سمع، لكن 

 نيعو.ال يكوف على شرطو أك موقوفا قاؿ لي أك قاؿ لنا، كقد عرفت ذلك باالستقراء من ص
كنقل ابن حجر أيضا عن ابن مندة: أنو قاؿ في حق مسلم: كاف يقوؿ فيما لم يسمعو من 

 مشائخو قاؿ: لنا فبلف كىو تدليس.
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فإذا كاف ىذا حاؿ الصحيحين كصاحبيهما، كىما بزعمهم أصح الكتب، فكيف حاؿ غيرىما، 
اج بها؟! كالتدليس طريقة ككيف تعتبر أخبارىم، كبأم شيء يحصل األمن لمن يريد االحتج

شائعة مستمرة بين جميع طبقاتهم، على أنو كذب في نفسو غالبا، كالكذب موجب لفسق 
 صاحبو.

، ألنو آثر أف يؤخذ في الشريعة بقوؿ باطل. كما  قاؿ ابن الجوزم: من دلس كذابا فاإلثم لو الـز
ى البن الجوزم أف ال نقلو عنو في ميزاف االعتداؿ بترجمة محمد بن سعيد المصلوب، كاألكل

يخصص بالكذاب، ألف اإلثم الـز أيضا لمن دلس ضعيفا من غير جهة الكذب، ألف الضعيف 
مطلقا ال يجوز االحتجاج بو، بل من دلس ثقة عنده كاف آثما، ألف الثقة عنده ربما ال يكوف ثقة 

خذ بو؟! كسيمر في الواقع كعند السامع كغيره، فكيف يوقعو بالغركر كيدلس عليو ما ليس لو األ
 عليك إف شاء اهلل تعالى ذكر بعض من عرؼ بالتدليس عندىم.

األمر الرابع: أف أكثر رجاؿ السند في أخبار الصحاح الستة مطعوف فيهم عندىم بغير التدليس 
أيضا، من الكذب كنحوه، حتى قاؿ يحيى بن سعيد القطاف كىو أكبر علمائهم كأعلمهم 

 عمن أرضى ما ركيت إال عن خمسة. كما حكى عنو في الميزاف بأحواؿ رجالهم: لو لم أرك إال
بترجمة إسرائيل بن يونس، كلنذكر لك جماعة ممن طعنوا بهم من غير الصحابة، مرتبا أسماءىم 

 على حركؼ المعجم.
كاشترطت على نفسي أف أذكر من ركاة الصحاح من طعن بو عالماف أك أكثر، كأف يكوف الطعن 

، أك متهم بالكذب، أك متركؾ، أك ىالك، أك ال يكتب حديثو، أك ال شديدا، كقولهم: كذاب
شيء، أك ضعيف جدا، أك مجمع على ضعفو، أك نحو ذلك، كلم أذكر من قيل فيو: إنو 

ضعيف، أك منكر الحديث، أك غير ضابط، أك كثير الخطأ، أك ال يحتج بو، أك نحو ذلك، كأف 
اية من جمع الشركط المذكورة في الداللة على أسقط ركايتو عن الحجية طلبا لبلختصار، كلكف

 سقم الصحاح.
كربما ذكرت بعض المجاىيل كالمدلسين كبعض النصاب، لتعرؼ اشتماؿ الصحاح على أنواع 

الوىن، كال يخفى أف النصب أعظم العيوب، ألف الناصب منافق كما عرفت، كالمنافق كافر بل 
 أشد منو، ألنو يسر الكفر كيظهر اإليماف،

(1/19) 

 

فيكوف أضر على اإلسبلـ من الكافر الصريح، كقد ذـ اهلل المنافقين كأعد لهم الدرؾ األسفل 
من النار، كما أخبر بو في كتابو العزيز، كلعنهم في عدة مواطن من الكتاب، ككذلك لعنهم 



رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما ال يحصى من المواطن، كمن المعلـو أف الكافر ال 
 قبل ركايتو أصبل في األحكاـ كغيرىا حتى لو كثقو جماعة.ت

كقد أخذت ما ذكرتو ىنا في أحوالهم من ميزاف االعتداؿ للذىبي كجعلت رمزه )ف(، كمن 
تهذيب التهذيب البن حجر العسقبلني كجعلت رمزه )يب(، فإف اتفقا على نقل ما قيل في 

إف اختص أحدىما بالنقل ذكرتو بعد رمز صاحب الترجمة ذكرتو بعد اسمو ببل نسبة ألحدىما، ك 
الناقل منهما، على أف يكوف كل ما بعد رمزه من خواصو في النقل إلى أف تنتهي الترجمة أك 

 أنقل عن اآلخر.
كما أني رمزت إلى أىل الصحاح برموزىم المتداكلة عندىم، فللبخارم )خ(، كلمسلم )ـ(، 

كالبن ماجة القزكيني )ؽ(، كلهم جميعا )ع(،  كللنسائي )س(، كألبي داكد )د(، كللترمذم )ت(،
(، كقد جعلت قبل اسم صاحب الترجمة رمز الراكم عنو من 4كلمن عدل مسلم كالبخارم )

أىل ىذه الصحاح متبعا تهذيب التهذيب، إال قليبل فإني قد أعوؿ على الميزاف في الرمز، ىذا 
عد قولي )أقوؿ(، فنقوؿ كباهلل كربما كاف لي كبلـ أك نقل عن غير ىذين الكتابين أذكره ب

 المستعاف:
 حرؼ األلف

ت د ؽ )إبراىيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة( قاؿ ابن معين: ليس بشيء. )يب(: قاؿ 
 الدراقطني متركؾ. كقاؿ ابن حباف: يقلب األسانيد كيرفع المراسيل.

)س( متركؾ  ت ؽ )إبراىيم بن عثماف أبو شيبة العبسي الكوفي( قاضي كاسط كذبو شعبة، كقاؿ
الحديث. )يب( قاؿ أبو حاتم: تركوا حديثو. كقاؿ الجوزجاني: ساقط، كقاؿ صالح جزرة: ال 

 يكتب حديثو.
ت ؽ )إبراىيم بن الفضل المخزكمي( قاؿ ابن معين: ليس بشيء. )ف( قاؿ ابن معين أيضا: ال 

الدارقطني يكتب حديثو. كقاؿ )س( كجماعة: متركؾ. )يب( قاؿ )س(: ال يكتب حديثو. كقاؿ 
 كاألزدم: متركؾ.
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ت ؽ )إبراىيم بن يزيد الخوزم المكي األموم( قاؿ أحمد ك )س(: متركؾ. )يب( قاؿ ابن 
معين: ليس بشيء. كقاؿ )س( مرة: ليس بثقة كال يكتب حديثو. كقاؿ ابن الجنيد: متركؾ. 

ال أكتب عنو. كقاؿ  كقاؿ )خ(: سكتوا عنو. قاؿ الدكالبي: يعني تركوه. كقاؿ ابن المديني:
البرقي: كاف يتهم بالكذب. كقاؿ ابن حباف: ركل المناكير الكثيرة، حتى يسبق إلى القلب أنو 



 المتعمد لها.
ع )إبراىيم بن يزيد بن شريك التيمي(، )يب( قاؿ الكرابيسي: حدث عن زيد بن كىب قليبل 

 أكثرىا مدلسة.
 أقوؿ: قاؿ ابن حجر في التقريب: يرسل كيدلس.

س )إبراىيم بن يعقوب الجوزجاني السعدم( أحد أئمة الجرح كالتعديل، )يب( قاؿ ابن  د ت
حباف في الثقات: كاف حركرم المذىب، ككاف صلبا في السنة إال أنو من صبلبتو ربما يتعدل 
طوره. كقاؿ ابن عدم: كاف شديد الميل إلى مذىب أىل دمشق في الميل على علي. كقاؿ 

عن علي، اجتمع على بابو أصحاب الحديث فأخرجت جارية لو فػىرُّكجة  الدارقطني: فيو إنحراؼ
لتذبحها فلم تجد من يذبحها فقاؿ: سبحاف اهلل فركجة ال يوجد من يذبحها كعلي يذبح في 

 ضحوة نيفا كعشرين ألف مسلم، ثم قاؿ في )يب(: ككتابو في الضعفاء يوضح مقالتو.
! ككيف تقبل شهادتو كىو   التعديل كىو منافق؟أقوؿ: العجب كيف كاف إماما لهم في الجرح ك 

فاسق؟! كأعجب منو أنهم يصفونو: صلب في السنة كىو من ألفاظ المدح عندىم، فانظر 
 كتبصر!!!

خ د )أحمد بن صالح المصرم أبو جعفر الحافظ( قاؿ )س(: ليس بثقة كال مأموف، تركو محمد 
: أنو كذاب يتفلسف. كقاؿ ابن عدم:  بن يحيى كرماه ابن معين بالكذب. كعن ابن معين أيضا

كاف )س( سيء الرأم فيو كأنكر عليو أحاديث، فسمعت محمد بن ىاركف البرقي يقوؿ: ىذا 
الخراساني يتكلم في أحمد بن صالح، لقد حضرت مجلس أحمد فطرده من مجلسو فحملو 

يقاؿ: كاف ذلك على أف يتكلم فيو. )يب( قاؿ الخطيب: احتج بأحمد جميع األئمة إال )س(، ك 
 آفة أحمد الكبر كناؿ منو. )س( جفاء في مجلسو فذلك السبب الذم أفسد الحاؿ بينهما.
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د )أحمد بن عبد الجبار العطاردم( قاؿ مطين: كاف يكذب. )ف( قاؿ ابن عدم: رأيتهم 
 مجمعين على ضعفو.

حاتم: تكلم خ ـ س ؽ )أحمد بن عيسى المصرم( حلف ابن معين أنو كذاب. )يب( قاؿ أبو 
الناس فيو. كقاؿ سعيد بن عمرك اليربوعي: أنكر أبو زرعة على مسلم ركايتو عنو في الصحيح. 
قاؿ سعيد: كقاؿ لي: ما رأيت أىل مصر يشكوف في أنو، كأشار إلى لسانو كأنو يقوؿ الكذب. 

ا )ف( قاؿ سعيد اليربوعي: شهدت أبا زرعة، كذكر عنده صحيح مسلم فقاؿ: ىؤالء قـو أرادك 
التقدـ قبل أكانو، فعملوا شيئا يتشرفوف بو. كقاؿ: يركم عن أحمد في الصحيح ما رأيت أىل 



 مصر يشكوف في أنو، كأشار إلى لسانو.
د )أحمد بن الفرات الضبى الحافظ(، )ف( قاؿ ابن خراش: إنو يكذب عمدا. )يب( قاؿ ابن 

 مندة: أخطأ في أحاديث كلم يرجع عنها.
 الحرازم(، )ف(: ناصبي يناؿ من علي. )يب( قاؿ ابن الجاركد: كاف د ت س )أزىر بن عبد اهلل

يسب عليا. كساؽ )د( بإسناده إلى أزىر قاؿ: كنت في الخيل الذين سىبىوا أنس بن مالك فأتينا 
 بو الحجاج.

)أسامة بن زيد الليثي( قاؿ أحمد: ليس بشيء. )يب(: ترؾ القطاف حديثو. )ف( قاؿ ابن  4ـ 
 ن معين مرة: ترؾ حديثو بآخرة، كالصحيح أف ىذا القوؿ ليحيى بن سعيد.الجوزم: قاؿ اب

خ ـ د ت )أسباط أبو اليسع( قاؿ ابن حباف: يركم عن شعبة كأنو شعبة آخر، كقاؿ أبو حاتم: 
 مجهوؿ. )يب(: كذبو ابن معين.

د ؽ )إسحاؽ بن إبراىيم الحنيني( قاؿ )س(: ليس بثقة، كساؽ لو ابن عدم حديثا عن مالك 
 كقاؿ: ال أصل لو، )ف(: صاحب أكابد.

د ؽ )إسحاؽ بن أسيد( قاؿ أبو حاتم: ال يشتغل بو، )يب( قاؿ ابن عدم: مجهوؿ. كقاؿ 
 األزدم: تركوه.

د ت ؽ )إسحاؽ بن عبد اهلل بن أبي فركة( مولى آؿ عثماف بن عفاف. قاؿ )خ(: تركوه. كقاؿ 
 عليأحمد: ال تحل عندم الركاية عنو. )يب( قاؿ عمرك بن 
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كأبو زرعة ك )س( كالدارقطني كالبارقاني: متركؾ، كتكلم فيو مالك كالشافعي كتركاه. كقاؿ ابن 
معين مرة: لس بثقة، كمرة: : ال يكتب حديثو, كمرة: : كذاب. كقاؿ ابن عمار كأبو زرعة: 

 ذاىب الحديث. كقاؿ محمد بن عاصم المصرم: لم أر أىل المدينة يشكوف في أنو متهم.
 قيل: فيماذا؟ قاؿ: في اإلسبلـ. كفي ركاية أخرل: على الدين.

خ ت ؽ )إسحاؽ بن محمد بن إسماعيل بن عبد اهلل بن أبي فركة( كىَّاهي )د( جدا، كركل عنو 
 )خ( كيوبخونو على ىذا، )ف( قاؿ )س(: ليس بثقة. )يب( قاؿ )س(: متركؾ.

اؿ أحمد ك )س(: متركؾ. )يب( قاؿ ت ؽ )إسحاؽ بن يحيى بن طلحة بن عبيد اهلل التيمي( ق
 ابن معين: ليس بشيء كال يكتب حديثو. كقاؿ الفبلس: متركؾ.

ع )إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاؽ السبيعي أبو يوسف الكوفي(، )يب( قاؿ عبد الرحمن بن 
مهدم: لص يسرؽ الحديث. )ف(: كاف القطاف ال يحدث عنو كال عن شريك، كقاؿ: لو لم أرك 



 ضى ما ركيت إال عن خمسة.إال عمن أر 
ت ـ د س )إسماعيل بن إبراىيم بن معمر أبو معمر الهذلي القطيعي(، )يب( قاؿ ابن معين: ال 

صلى اهلل عليو ذىب إلى الرقة فحدث بخمسة آالؼ حديث، أخطأ في ثبلثة آالؼ، كلم 
 .يحدث أبو معمر حتى مات ابن معين. كقاؿ أبو زرعة: كاف أحمد ال يرل الكتابة عنو

ت ؽ )إسماعيل بن رافع المدني( نزيل البصرة، )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء. كقاؿ )س( 
مرة: ليس بثقة، كمرة: ليس بشيء، كأخرل: متركؾ. كقاؿ )د(: ليس بشيء، سمع من الزىرم 

فذىبت كتبو، فكاف إذا رأل كتابا قاؿ ىذا سمعتو. كقاؿ ابن خراش كالدارقطني كعلي بن 
ف( ضعفو أحمد كيحيى كجماعة. كقاؿ الدارقطني كغيره: متركؾ، كمن تلبيس الجنيد: متركؾ. )

 )ت( قاؿ: ضعفو بعض أىل العلم.
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ـ د س )إسماعيل بن سميع الكوفي الحنفي( بياع السابرم. قاؿ ابن جرير: كاف يرل رأم 
عة. كقاؿ الخوارج تركتو. كقاؿ أبو نعيم: جاكر المسجد أربعين سنة لم ير في جمعة كال جما

ابن عيينة: كاف بيهسيا، فلم أذىب إليو كلم أقربو، كتركو زائدة لمذىبو. )يب( قاؿ: محمد بن 
يحيى كاف بيهسيا ممن يبغض عليا ، كالبيهسية طائفة من الخوارج ينسبوف إلى رأسهم أبي 

 بيهس.
كبلغوا بو   أقوؿ: لو كاف ذلك الجفاء للجمعة كالجماعة ممن يتهمونو بالتشيع لنالوه بكل سوء،

كل مبلغ، كلكن ىوف عليهم ذلك أنو يبغض إماـ المتقين، كنفس النبي األمين، حتى احتملوا 
سيئاتو كحملوا عنو، كاحتج بو أىل صحاحهم، ككثقو ابن نمير كالعجلي كأبو علي الحافظ ك 
بو )د( كابن سعد كأحمد ... حتى قاؿ فيو: إنو ثقة صالح، كقاؿ ابن معين: ثقة مأموف. كقاؿ أ

حاتم: صدكؽ صالح، إلى غيرىم من علمائهم كما في )يب(، مع استفاضة األخبار بل تواترىا 
بأف الخوارج مارقوف عن اإلسبلـ كالدين، فهم خارجوف عن اإلسبلـ حقيقة منافقوف، ظاىرا 
ككاقعا، فما باؿ القـو أمنوه على دينهم ككصفوه بالصبلح؟! كلم أر من ينسب إليو الخبلؼ 

 اية عنو غير زائدة كابن عيينة كابن جرير كما سمعت كىو غريب!!!كترؾ الرك 
خ ـ د ت ؽ )إسماعيل بن عبد اهلل أبي أكيس بن عبد اهلل األصبحي أبو عبد اهلل المدني( قاؿ 

ابن معين: ال يساكم فلسين، كقاؿ أيضا: ىو كأبوه يسرقاف الحديث. كقاؿ الدكالبي في 
)يب( قاؿ ابن معين مرة: مخلط يكذب ليس بشيء،  الضعفاء: قاؿ النضر بن سلمة: كذاب.

كعن سيف بن محمد قاؿ: يضع الحديث، كقاؿ سلمة بن شبيب: سمعتو يقوؿ: ربما كنت 



 أضع الحديث ألىل المدينة إذا اختلفوا في شي.
)إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة أبو محمد السدم( قاؿ ليث ابن أبي سليم: كاف  4ـ 

 فمات أحدىما، السدم كالكلبي. )يب( قاؿ الجوزجاني: كذاب. بالكوفة كذاباف
د ؽ )إسماعيل بن مسلم البصرم( قاؿ القطاف: لم يزؿ مخلطا، كاف يحدثنا بالحديث الواحد 

 على ثبلثة أضرب، كقاؿ ابن معين: ليس بشيء. كقاؿ ابن المديني:
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 ( مرة: ليس بثقة، كمرة: متركؾ.ال يكتب حديثو. كقاؿ الجوزجاني: كاه جدا. )يب(: قاؿ )س
خ )أسعد بن زيد( كذبو ابن معين، كقاؿ )س(: متركؾ. كقاؿ ابن حباف: يركم عن الثقات 

 المناكير كيسرؽ الحديث.
ـ ت ؽ )أشعث بن سعيد البصرم أبو الربيع السماف( قاؿ ىشيم: كاف يكذب، كقاؿ ابن 

رقطني: متركؾ. )يب( قاؿ الفبلس معين: ليس بشيء. كقاؿ )س(: ال يكتب حديثو، كقاؿ الدا
 كابن الجنيد: متركؾ. كقاؿ الساجي: تركوا حديثو. كقاؿ ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفو.

 خ ت )أشهل بن حاتم(، )ف( قاؿ أبو حاتم: ال شيء. )يب( قاؿ ابن معين: ال شيء.
وعات، ال ـ س )أفلح بن سعيد األنصارم القبائي(، قاؿ ابن حباف: يركم عن الثقات الموض

 تحل الركاية عنو بحاؿ، )يب(: ذركو العقيلي في الضعفاء فقاؿ: لم يرك عنو ابن مهدم.
د ؽ )أيوب بن خوط أبو أمية البصرم( قاؿ )خ(: تركو ابن المبارؾ. كقاؿ )س( كالدارقطني: 
متركؾ، كقاؿ ابن معين: ال يكتب حديثو، كقاؿ األزدم: كذاب. )يب(: قاؿ الفبلس: متركؾ، 

أبو حاتم: كاه متركؾ ال يكتب حديثو، كقاؿ أحمد: كاف عيسى بن يونس يرميو بالكذب، كقاؿ 
كقاؿ: رأل الحوقاني كتابو. كقاؿ )س(: ليس بثقة كال يكتب حديثو. كقاؿ )د(: ليس بشيء. 

 كقاؿ ابن قتيبة: كضع حديث أنس، كقاؿ الساجي: أجمع أىل العلم على ترؾ حديثو.
ي( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ ابن المبارؾ: اـر بو، كقاؿ د ت ؽ )أيوب بن سويد الرمل

 )س(: ليس بثقة، )يب( قاؿ ابن معين: يسرؽ الحديث، كقاؿ الساجي: اـر بو.
د ؽ )أيوب بن قطن( قاؿ الدارطني: مجهوؿ. )يب( قاؿ أبو زرعة: ال يعرؼ، كقاؿ األزدم 

 كغيره: مجهوؿ.
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اليمامي قاضيها(، )يب( قاؿ ابن البرقي كأحمد بن صالح  خ ـ س )أيوب بن النجار الحنفي
 الكوفي: ضعيف جدان.

 أقوؿ: في التقريب مدلس.
 حرؼ الباء

)باذاـ أبو صالح( قاؿ )س(: ليس بثقة. كقاؿ عبد الحق: ضعيف جدا. )ف( قاؿ إسماعيل بن 4
 أبي خالد: يكذب. )يب(: قاؿ الجوزجاني: متركؾ. كقاؿ األزدم: كذاب.

رم بن عبيد الشامي(، )يب( قاؿ أبو حاتم: ضعيف الحديث ذاىب. كقاؿ ابن حباف: ؽ )البخت
 ضعيف ذاىب كليس بعدؿ. كقاؿ األزدم: كذاب ساقط. )ف(: ضعفو أبو حاتم كغيره تركو.

د ت س )بسر بن أرطاة( كيقاؿ: ابن أبي أرطاة قاؿ ابن معين: كاف رجل سوء. )يب(: قاؿ ابن 
ككاف معاكية كجهو إلى اليمن كالحجاز، كأمره أف يتقرل من كاف  يونس: كاف من شيعة معاكية،

في طاعة علي فيوقع بهم، ففعل بمكة كالمدينة كاليمن أفعاال قبيحة، كحكى المسعودم في 
مركج الذىب: أف عليا عليو السبلـ دعا عليو يذىب عقلو لما بلغو قتلو ابني عبيد اهلل بن 

 العباس كأنو خرؼ.
أف تكوف ركاة صحاح األخبار من نحو ىؤالء الثقات الخارجين على أئمة أقوؿ: ىكذا ينبغي 

 العدؿ، كال يبالوف بقتل النفوس البرية، كيهلكوف الحرث كالذرية!!!
د ت ؽ )بشر بن أبي رافع الحارثي أبو األسباط النجراني( إمامها كمفتيها، قاؿ ابن حباف: 

حمد: ضعيف ليس بشيء. قاؿ ابن عبد يركم أشياء موضوعة كأنو المتعمد لها. )يب( قاؿ أ
 البر: اتفقوا على إنكار حديثو كطرح ما ركاه.

ؽ )بشر بن نمير( قاؿ أحمد: ترؾ الناس حديثو. )يب( قاؿ أحمد: كذاب يضع الحديث. 
 كقاؿ أبو حاتم كعلي بن الجنيد: متركؾ.

كقاؿ ابن  )بيشير بن مهاجر الغنوم الكوفي( قاؿ أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجب. 4ـ 
 حباف: دلس عن أنس. كقاؿ العجلي: مرجئ متهم متكلم فيو.
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ؽ )بشير بن ميموف( قاؿ )خ(: متهم بالوضع. كقاؿ ابن معين: أجمعوا على طرح حديثو. )ف( 
 قاؿ الدار قطني كغيره: متركؾ.

مدلسا.  )بقية بن الوليد بن صائد الحمصي الكبلعي أبو محمد(، )ف( قاؿ غير كاحد: كاف 4ـ 
قاؿ ابن حباف: سمع من شعبة كمالك كغيرىما أحاديث مستقيمة، ثم سمع من كذابين عن 



شعبة كمالك فركل عن الثقات بالتدليس ما أخذ عن الضعفاء. كقاؿ أحمد: توىمت أنو ال 
يحدث بالمناكير إال عن المجاىيل، فإذا ىو يحدث بها عن المشاىير. كقاؿ ككيع: ما سمعت 

أف يقوؿ: قاؿ رسوؿ اهلل من بقية. كقاؿ القطاف: يدلس عن الضعفاء كيستبيحو،  أحدا أجرأ على
كىذا إف صح مفسد لعدالتو. قاؿ في )ف(: نعم كاهلل صح منو إنو من فعلو، كصح عن الوليد بن 
مسلم كعن جماعة كبارو فعليو، كىذا بلية منهم، كركل ابن أبي السرم عن بقية قاؿ لي شعبة: ما 

كن ليس لو أركاف. فقلت: حديثكم أنتم ليس لو أركاف، تجيئني بغالب أحسن حديثك كل
القطاف، كحميد األعرج، كأجيئك بمحمد بن زياد األلهاني، كأبي بكر بن أبي مريم الغساني، 

 كصفواف بن عمرك السكسكي، إلى غير ذلك مما في )ف( كمثلو في )يب( كأضعافو.
قطني: متركؾ، ككذا قاؿ أحمد بن صالح ت ؽ )بكر بن خنيس العابد(، )يب(: قاؿ الدار 

المصرم، كابن خراش، كقاؿ أبو زرعة: ذاىب الحديث. كقاؿ ابن حباف: ركل أشياء موضوعة 
 يسبق إلى القلب أنو المتعمد لها.

)بهر بن حكيم بن معاكية القشيرم(، قاؿ أحمد بن بشير: أتيتو فوجدتو يلعب بالشطرنج.  4
 أئمتنا. )يب( قاؿ )د(: لم يحدث عنو شعبة.كقاؿ ابن حباف: تركو جماعة من 

 حرؼ التاء
د ت )تماـ بن نجيح الدمشقي( نزيل حلب، قاؿ أبو حاتم: ذاىب، كقاؿ ابن عدم: غير ثقة، 

 كقاؿ ابن حباف: ركل أشياء موضوعة عن الثقات، كأنو المتعمد لها.
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 حرؼ الثاء
: مجه 4 وؿ، )يب( ذكره ابن المديني في )ثغلبة بن عباد العبدم(، )ف( قاؿ ابن حـز

: مجهوؿ، كتبعو ابن القطاف، ككذا عن العجلي.  المجاىيل، كقاؿ ابن حـز
)ثور بن يزيد بن زياد الكبلعي الحمصي( كاف ابن أبي دكاد إذا أتاه من يريد الشاـ قاؿ:  4خ 

ؿ لي: إف بها ثورا فاحذر ال ينطحك بقرنيو، كقاؿ الوليد: قلت لؤلكزاعي: حدثنا ثور، فقا
فعلتها، كقاؿ سلمة المعيار: كاف األكزاعي سيء القوؿ في ثور. )يب( قاؿ أحمد: نهى مالك 

عن مجالستو، كقاؿ ابن سعد: كاف جده قتل بصفين مع معاكية، فكاف إذا ذكر عليا عليو 
 السبلـ قاؿ: ال أحب رجبل قتل جدم، كقاؿ ابن المبارؾ:

 
 أيها الطالب علما ... ائت حماد بن زيد



 اطلبنَّ العلم منو ... ثم قيده بقيدف
 ال كثور ككجهم ... ككعمرك بن عبيد

 
 حرؼ الجيم

ـ د ت ؽ )الجراح بن مليح( كالد ككيع، قاؿ الدارقطني: ليس بشيء. )يب(: حكى اإلدريسي 
أف ابن معين كذبو، كقاؿ: كاف كضاعا للحديث، كقاؿ ابن حباف: يقلب األسانيد كيرفع 

عين أنو كاف كضاعا، كقاؿ الدكرم: دخل ككيع البصرة فاجتمع عليو المراسيل، كزعم ابن م
الناس فحدثهم حتى قاؿ: حدثني أبي كسفياف، فصاح الناس من كل جانب: ال نريد أباؾ فأعاد 

 كأعادكا.
ؽ )جعفر بن الزبير الدمشقي( قاؿ شعبة: كضع على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

ركوه. )يب( قاؿ شعبة: أكذب الناس، كقاؿ أبو حاتم ك )س( أربعمائة حديث. كقاؿ )خ(: ت
 كالدار قطني كاألزدم كغيرىم: متركؾ، كنقل ابن الجوزم اإلجماع على أنو متركؾ.
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)جعفر بن ميموف( بياع األنماط، )يب( قاؿ ابن معين مرة: ليس بثقة. كقاؿ )خ(: ليس  4
 ب عن الركاية عنهم.بشيء، كذكره يعقوب بن سفياف في باب من ييرغ

د س )جعفر بن يحيى بن ثوباف(، قاؿ ابن المديني: مجهوؿ. )يب( قاؿ ابن القطاف: مجهوؿ 
 الحاؿ.

 حرؼ الحاء
ـ د ت )حاجب بن عمر الثقفي أبو خشينة(، )يب(: حكى الساجي عن ابن عيينة أنو كاف 

 أباضيا.
علم معاكية الكتاب، كقو د س )الحارث بن زياد( شامي، )ف(: مجهوؿ، )يب(: ركل: اللهم 

 الحساب. قاؿ البغوم: ال أعلم للحارث غيره، كقاؿ ابن عبد البر: مجهوؿ كحديث منكر.
 د ت )الحارث بن عمرك بن أخي المغيرة بن شعبة(، )ف(: مجهوؿ، )يب( قاؿ )خ(: ال يعرؼ.

األشياء )الحارث بن عمير البصرم( نزيل مكة كالد حمزة، قاؿ ابن حباف: ركل عن األثبات  4
 الموضوعة، كقاؿ الحاكم: ركل أحاديث موضوعة.

ت ؽ )الحارث بن نبهاف الجرمي البصرم( قاؿ )س( كأبو حاتم: متركؾ. كقاؿ ابن معين: ليس 
بشيء، كقاؿ: ال يكتب حديثو. كقاؿ ابن المديني: كاف ضعيفا ضعيفا. )يب( قاؿ )خ(: ال 



 يبالي ما حدَّث، ضعيف جدا، كقاؿ )د(: ليس بشيء.
ت ؽ )حارثة بن أبي الرحاؿ(، قاؿ )س(: متركؾ. قاؿ )س( مرة: ال يكتب حديثو، كقاؿ ابن 

 معين: ليس بثقة. كقاؿ )د( كأحمد: ليس بشيء. كقاؿ ابن الجنيد: متركؾ.
ع )حبيب بن أبي ثابت(، )يب( قاؿ ابن خزيمة كابن حباف: كاف مدلسا. كقاؿ ابن جعفر 

 ك بحديث ثم حدثت بو عنك كنت صادقا.النحاس: كاف يقوؿ إذا حدثني رجل عن
 أقوؿ: في التقريب كثير اإلرساؿ كالتدليس.
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ـ س ؽ )حبيب بن أبي حبيب يزيد الجرمي األنماطي(، )ف(: نهى ابن معين عن كتابة حديثو. 
 )يب( قاؿ ابن أبي خيثمة: نهانا ابن معين أف نسمع حديثو، كسمع منو القطاف كلم يحدث عنو.

بن أبي حبيب المصرم( كاتب مالك. قاؿ )د(: كاف من أكذب الناس، كقاؿ )س( ؽ )حبيب 
 كابن عدم كابن حباف: أحاديثو كلها موضوعة. كقاؿ أبو حاتم: ركل أحاديث موضوعة.

)حجاج بن أرطاة بن ثور أبو أرطاة الكوفي القاضي(، قاؿ أحمد: في حديثو زيادة على  4ـ 
ابن المبارؾ كيحيى القطاف كابن مهدم كابن معين كأحمد،  حديث الناس. كقاؿ ابن حباف: تركو 

كاف ال يحضر الجماعة فقيل لو في ذلك؟! فقاؿ: أحضر مسجدكم حتى يزاحمني فيو 
الحمالوف كالبقالوف!! )ف(: قاؿ يحيى بن يعلى: أمرنا زائدة أف نترؾ حديثو. كقاؿ أحمد: كاف 

ـ، ال نستطيع أف نراجعو فيهم. كقاؿ الزىرم سيء الرأم فيو، كفي ابن إسحاؽ، كليث، كىما
أحمد: يدلس عن الزىرم كلم يره. كقاؿ الشافعي: قاؿ حجاج: ال تتم مركة الرجل حتى يترؾ 

الصبلة في الجماعة. كقاؿ األصمعي: ىو أكؿ من ارتشى بالبصرة من القضاة. كقاؿ )س(: 
يد، كسليماف كذكر المدلسين حجاج بن أرطاة، كالحسن، كقتادة، كحميد، كيونس بن عب

التيمي، كيحيى بن أبي كثير، كأبو إسحاؽ، كالحكم، كإسماعيل بن أبي خالد، كمغيرة، كأبو 
الزبير، كابن أبي نجيع، كابن جريح، كسعيد بن أبي عركة، كىشيم، كابن عيينة، قاؿ في )ف(: 
اء، قلت: كاألعمش، كبقية، كالوليد بن مسلم، كآخركف. )يب( قاؿ أبو حاتم: يدلس عن الضعف

كقاؿ ابن عيينة: كنا عند منصور بن المعتمر فذكركا حديثا عن الحجاج، قاؿ: كالحجاج يكتب 
عنو؟! لو سكتم لكاف خيرا لكم. كقاؿ إسماعيل القاضي: مضطرب الحديث لكثرة تدليسو، 

 كقاؿ محمد بن نصر: الغالب على حديثو التدليس كتغيير األلفاظ.
اط(، )يب( قاؿ )س(: ليس بثقة. كقاؿ )س( مرة د ؽ )حريث بن أبي مطر الفزارم الحن



 كالدكالبي كاألزدم كابن الجنيد: متركؾ.
 )حريز بن عثماف الرحبي الحمصي(. 4خ 
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أقوؿ: ذكركا فيو ما يسود كجهو ككجوه من اتخذكه حجة، من السب إلماـ المتقين، كأخ النبي 
نو داعية لمذىبو السوء، كأنو كذب على رسوؿ األمين، فعليو لعنة اهلل أبد اآلبدين، كذكركا فيو أ

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في أحاديث ينتقص بها أمير المؤمنين عليو السبلـ، كلكنو مع 
 ىذا الكذب كذلك النفاؽ طفحت كلماتهم بتوثيقو، كاحتجوا بو في صحاحهم!!!

ارقطني: متركؾ. )حساـ بن مصك األزدم البصرم( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ الد 4
كقاؿ أحمد: مطركح الحديث. )يب( قاؿ الفبلس: متركؾ. كقاؿ ابن المبارؾ: اـر بو، كقاؿ ابن 

 معين مرة: ال يكتب من حديثو شيء. كقاؿ ابن المديني: ال أحدث عنو بشيء.
ت ؽ )الحسن بن علي النوفلي الهاشمي(، قاؿ الدارقطني: ضعيف كاه. )يب( قاؿ الحاكم 

 نقاش: يحدث عن أبي الزناد بأحاديث موضوعة.كأبو سعيد ال
ت ؽ )الحسن بن عمارة بن المضرب الكوفي الفقيو(، قاضي بغداد زمن المنصور، قاؿ أحمد: 
متركؾ، كقاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ شعبة: يكذب، كقاؿ ابن المديني: يضع الحديث، 

حمد مرة: أحاديثو موضوعة، كقاؿ أبو حاتم كمسلم كالدارقطني كجماعة: متركؾ. )يب( قاؿ أ
 كقاؿ ابن معين: ال يكتب حديثو.

ع )الحسن أبو سعيد بن يسار أبي الحسن البصرم(، مولى األنصار، )ف( كثير التدليس. )يب( 
 قاؿ ابن حباف: يدلس، كقاؿ يونس بن عبيد: ما رأيت رجبل أطوؿ حزنا منو.

ال يزاؿ مسوءا، كذكره ابن أبي الحديد  أقوؿ: ىذا من دعاء أمير المؤمنين عليو السبلـ عليو بأف
في المنحرفين عن أمير المؤمنين عليو السبلـ، قاؿ: كممن قيل إنو كاف يبغض عليا عليو السبلـ 

 كيذمو الحسن البصرم.
ت ؽ )الحسين بن عبد اهلل بن عبيد اهلل بن عباس بن عبد المطلب(، قاؿ )س(: متركؾ. كقاؿ 

 خ(: قاؿ علي: تركت حديثو.الجوزجاني: ال يشتغل بو، كقاؿ )
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ت ؽ )الحسين بن قيس الرحبي الواسطي(، كقاؿ أحمد ك )س( كالدارقطني: متركؾ. كقاؿ 
)خ(: ال يكتب حديثو. )يب( قاؿ أحمد كابن معين: ليس بشيء، كنقل ابن الجوزم عن أحمد: 

بو، كقاؿ الساجي: ضعيف متركؾ، يحدث ببواطيل.  أنو كذَّ
 اد األشجعي(، )ف(: ال يعرؼ، )يب( قاؿ ابن حـز كابن القطاف: مجهوؿ.د س )حشرج بن زي

ت )حصين بن عمر األحمسي(، )يب(: نهى أحمد من الحديث عنو، كقاؿ: يكذب، كقاؿ ابن 
 خراش: كذاب، كقاؿ مسلم كأبو حاتم: متركؾ الحديث.

بشيء،  خ د س ت )حصين بن نمير الواسطي أبو محسن الضرير(، )ف( قاؿ ابن معين: ليس
 )يب( قاؿ أبو خيثمة: أتيتو فإذا ىو يحمل على علي فلم أعد إليو.

ت ؽ )حفص بن سليماف أبو عمرك األسدم( صاحب القراءة، قاؿ ابن خراش: كذاب يضع 
الحديث، كقاؿ أبو حاتم: متركؾ ال يصدؽ، كقاؿ )خ(: تركوه، )يب( قاؿ ابن مهدم: كاهلل ال 

ي: تركتو على عمد، كقاؿ مسلم ك )س(: متركؾ. كقاؿ )س(: تحل الركاية عنو، كقاؿ ابن المدين
 ال يكتب حديثو.

)حماد بن أسامة أبو أسامة(، )ف( قاؿ المعيطي: كثير التدليس، كقاؿ سفياف الثورم: إني  4
ألعجب كيف جاز حديثو؟! كاف أمره بػىيّْنا، كاف من أسرؽ الناس لحديث جيد، كمثلو في )يب( 

يب( أيضا قاؿ ابن سعد: يدلس كيبين تدليسو، كحكى األزدم في عن سفياف بن ككيع، كفي )
الضعفاء عن سفياف بن ككيع قاؿ: كاف يتبع كتب الركاة فيأخذىا كينسخها، قاؿ لي ابن نمير أف 

 احسن ألبي أسامة يقوؿ: إنو دفن كتبو ثم تتبع األحاديث بعدي من الناس.
في(، قاؿ األعمش: غير ثقة. )ف( قاؿ )حماد بن أبي سلماف مسلم األشعرم الفقيو الكو  4ـ 

األعمش: ما كنا نصدقو. )يب(: قاؿ أحمد عند حماد بن سلمة عنو تخليط كثير، كقاؿ حبيب 
بن أبي ثابت: كاف حماد يقوؿ: قاؿ إبراىيم. فقلت: كاهلل إنك لتكذب على إبراىيم كإف 

 إبراىيم ليخطئ.
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)يب(: لم يعرؼ إال بهذا الحديث، كقاؿ ابن خ )حماد بن حميد( عن عبيد اهلل بن معاذ، 
 عدم: ال يعرؼ. )ف(: ال يدرم من ىو.

ت )حمزة بن أبي حمزة النصيببي( قاؿ الدارقطني ك )س(: متركؾ. كقاؿ )د( كابن معين: ليس 
بشيء. كقاؿ ابن عدم: يضع الحديث، كقاؿ أيضا: عامة مركياتو موضوعة. كقاؿ الحاكم: 

 يركم أحاديث موضوعة.



حميد بن أبي حميد تيركيو الطويل أبو عبيدة البصرم(، طرح زائدة حديثو. )يب( قاؿ ابن ع )
 حباف: يدلس. )ف(: يدلس.

 د س )حناف بن خارجة السلمي الشامي(، )ف(: ال يعرؼ. )يب( قاؿ القطاف: مجهوؿ الحاؿ.
ن معين: ت ؽ )حنظلة بن عبد اهلل السدكسي البصرم(، قاؿ القطاف: تركتو عمدا، )ف( قاؿ اب

ليس بشيء. )يب( قاؿ ابن معين: ليس بثقة كال دكف الثقة. كقاؿ ابن حباف: اختلط بآخرة حتى  
 كاف ال يدرم ما يحدث بو فاختلط حديثو القديم بحديثو األخير.

 حرؼ الخاء
ت ؽ )خارجة بن مصعب السرخسي(، قاؿ ابن معين: كذاب. كقاؿ )خ(: تركو ابن المبارؾ 

كابن خراش كأبو أحمد الحاكم: متركؾ. كقاؿ ابن سعد: اتقى الناس كككيع. )يب( قاؿ )س( 
حديثو فتركوه. كقاؿ ابن حباف: يدلس كيركم ما كضعوه على الثقات عن الثقات. كقاؿ يعقوب 

 بن شيبة: ضعيف عند جميع أصحابنا.
ت ؽ )خالد بن إلياس(، كيقاؿ: إياس العدكم، قاؿ )خ(: لسي بشيء. كقاؿ أحمد ك )س(: 

. كقاؿ ابن معين: ليس بشيء ال يكتب حديثو. )يب( قاؿ )س( مرة: ليس بثقة ال يكتب متركؾ
حديثو. كقيل ألبي حاتم: يكتب حديثو؟ فقاؿ: زحفا. كقاؿ )ت(: ضعيف عند أىل الحديث، 

 كقاؿ ابن عبد البر: ضعيف عند جميعهم، كقاؿ الحاكم كالنقاش: ركل أحاديث موضوعة.
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بن العاص المخزكمي( المعركؼ بالفأفاء، قاؿ جرير: كاف مرجئا كيبغض  )خالد بن سلمة 4ـ 
عليا ]عليو السبلـ[، )يب( قاؿ ابن عائشة: كاف ينشد بني مركاف األشعار التي ىجا بها 

 المصطفى صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
د أقوؿ: ما ترل لو قيل: إف فبلنا يبغض الشيخين كيحفظ ىجاءىما كينشده، أم رجل يكوف عن

أىل السنة؟! كىل يمكن أف يوثقو أحد منهم، أك يثني عليو؟! كما فعلوا مع ىذا الرجس الخبيث 
المنافق!! كلكن ال عجب من احتجاجهم بركايتو كتوثيقو، فإف من كاف أئمتو كخلفاؤه يأنسوف 

 بهجاء سيد النبيي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فحقيق أف يتخذ ىذا الشيطاف المارد حجة دينو!!!
د س )خالد بن عرفطة كابن عرفجة(، )ف(: ال يعرؼ، قاؿ أبو حاتم كالبزار: مجهوؿ. كزاد أبو 

 حاتم: ال أعرؼ أحدان اسمو خالد بن عرفطة سول الصحابي.
أقوؿ: كالصحابي خرج على سيد شباب أىل الجنة بكرببلء تحت راية ابن زياد كيزيد. قاؿ في 

 ضا من ركاة )ت( )س(.)يب(: قتلو المختار بعد موت يزيد كىو أي



د )خالد بن عبد الرحمن القسرم(، )يب( قاؿ ابن معين: كاف كاليا لبني أمية، ككاف رجل سوء، 
ككاف يقع في علي بن أبي طالب ]عليو السبلـ[. كقاؿ العقيلي: ال يتابع على حديثو، لو أخبار 

 شهيرة كأقواؿ فضيعة، ذكرىا ابن جرير كأبو الفرج كالمبرد كغيرىم.
 ؿ: قاؿ ابن خلكاف في ترجمتو: كاف ييتهم في دينو، ثم ذكر من أحوالو ما ىو بالكفر أشبو.أقو 

د ؽ )خالد بن عمرك األمومي السعيدم(، قاؿ صالح جزرة: يضع الحديث، كذكر لو ابن عدم 
مناكير، كقاؿ: عندم أنو كضعها على الليث، فإف نسخة الليث عندنا ليس فيها شيء من ىذا. 

معين مرة: ليس بشيء، كأخرل: كذاب، كقاؿ أبو حاتم: متركؾ، كقاؿ أحمد:  )يب( قاؿ ابن
 أحاديثو موضوعة. كقاؿ )د(: ليس بشيء.
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ؽ )خالد بن يزيد الدمشقي(، قاؿ أحمد: ليس بشيء، كقاؿ ابن معين: لم يرض أف يكذب 
 على أبيو حتى كذب على الصحابة. كقاؿ )د(: متركؾ.

: ال تجوز الركاية عنو، كقاؿ سعيد بن خ ـ س )خيثم بن عراؾ ب ن مالك(، )يب( قاؿ ابن حـز
زنبر كمصعب الزبيرم: استفتى أمير المدينة مالكا عن شيء فلم يفتو، فأرسل إليو ما منعك من 

 ذلك؟! قاؿ: ألنك كليت خيثما على المسلمين، فلما بلغو ذلك عزلو.
توقى حديثو عن علي ]عليو ع )خبلس بن عمرك البصرم الهجرم(، كاف يحيى القطاف ي

السبلـ[. )يب( قاؿ )د(: لم يسمع من حذيفة، كقاؿ أيضا: يخشوف أف يحدث من صحيفة 
الحارث األعور، كقاؿ أبو حاتم: يقاؿ كقعت عنده صحف عن علي ]عليو السبلـ[، كقاؿ 

 األزدم: تكلموا فيو يقاؿ: كاف صحفيا.
 : ىو كاهلل كذاب. كقاؿ األزدم: متركؾ.ؽ )الخليل بن زكريا البصرم(، قاؿ القاسم المطرز

 حرؼ الداؿ
ع )داكد بن الحصين األموم( موالىم، قاؿ ابن عيينة: كنا نتقي حديثو، كقاؿ أبو حاتم: لوال أف 

 مالكا ركل عنو لترؾ حديثو، كقاؿ ابن حباف: كاف يذىب مذىب الشَّراة.
كقاؿ أبو زرعة: متركؾ، كقاؿ ت ؽ )داكد بن الزبرقاف الرقاشي(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، 

الجوزجاني: كذاب. )ف( قاؿ )د(: ضعيف ترؾ حديثو. )يب( قاؿ )د(: ليس بشيء، كقاؿ ابن 
المديني: كتبت عنو يسيرا كرميت بو كضعفو جدا، كقاؿ يعقوب بن أبي شيبة كاألزدم: متركؾ. 

 كقاؿ )س(: ليس بثقة.



اؿ صالح بن محمد: يكذب، ككذبو ؽ )داكد بن المجبر( قاؿ الدارقطني: متركؾ. )يب( ق
 أحمد، كقاؿ ابن حباف: يضع الحديث. كقاؿ )س( كاألزدم: متركؾ.
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ت ؽ )داكد بن يزيد األكدل األعرج( كاف يحيى كابن مهدم ال يحدثاف عنو، كقاؿ ابن معين: 
ليس ليس بشيء. كقاؿ )س(: ليس بثقة. )يب( قاؿ ابن المديني: ال أركم عنو، كقاؿ األزدم: 

 بثقة.
)دراج بن سمعاف أبو السمح المصرم(، قاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ فضلك الرازم: ما ىو  4

 بثقة كال كرامة.
 حرؼ الذاؿ

ت ؽ )ذؤاد بن علبة الحارثي أبو المنذر(، )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ أيضا: ال 
عن الثقات ما ال أصل لو، يكتب حديثو. كقاؿ )س( مرة: ليس بثقة، كقاؿ ابن حباف: يركم 

 كعن الضعفاء ما ال يعرؼ.
 حرؼ الراء

ـ ت س )رياح بن أبي معركؼ المكي(، )يب(: كاف يحيى كعبد الرحمن ال يحدثاف عنو، ككاف 
 عبد الرحمن يحدث عنو ثم تركو.

ت ؽ )الربيع بن بدر أبو العبلء البصرم( المعركؼ بعليلة، قاؿ ابن معين: ليس بشيء. كقاؿ 
تركؾ. )يب( قاؿ )د(: ال يكتب حديثو، كقاؿ األزدم كابن خراش كالدارقطني كيعقوب )س(: م

بن سفياف: متركؾ، كقاؿ أبو حاتم: ال يشتغل بو كال بركايتو. كقاؿ )س(: ليس بثقة كال يكتب 
 حديثو.

ت ؽ )رشدين بن سعد بن مفلح( أبو الحجاج المصرم، قاؿ ابن معين: ليس بشيء. كقاؿ 
ب( قاال أيضا: ال يكتب حديثو، كقاؿ ابن بكير: رأيت الليث أخرجو من )س(: متركؾ. )ي

 المسجد.
 ت )ركح بن أسلم الباىلي(، قاؿ عفاف: كذاب. )يب( قاؿ الدارقطني: ضعيف متركؾ.
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 حرؼ الزام
ع )زكريا بن أبي زائدة( صاحب الشعبي أبو يحيى الكوفي، قاؿ أبو زرعة: يدلس كثيرا عن 

أبو حاتم: يدلس. )يب( قاؿ )د(: ليس بشيء، قاؿ أبو يحيى بن زكريا: لو  الشعبي، كقاؿ
 شئت سميت لك من بين أبي كبين الشعبي.

ـ ت س ؽ )زمعة بن صالح الجندم اليمامي( نزيل مكة، قاؿ )خ(: تركو ابن مهدم أخيرا. 
 )يب( قاؿ )د(: ال أخرج حديثو، كقاؿ ابن خزيمة: أنا برمء من عهدتو.

ن عباس المدني األسدم( مولى عركة بن الزبير. )يب( قاؿ أحمد: ال أدرم من د س )زميل ب
 ىو، كقاؿ الخطابي: مجهوؿ.

ع )زىير بن محمد التميمي المركزم(، )ف( قاؿ ابن عبد البر: ضعيف عند الجميع. كقاؿ ابن 
 حباف: يخطئ كيخالف.

ضهم أنو كاف ممن يحرس ع )زىير بن معاكية أبو خيثمة الكوفي الجعفي(، )يب(: عاب عليو بع
 خشبة زيد بن علي ]عليو السبلـ[ لما صلب.

ع )زياد بن جبير بن حبة الثقفي البصرم(، )يب(: ركل ابن أبي شيبة قاؿ: كاف يقع في الحسن 
 كالحسين ]عليهما السبلـ[.

خ ـ ت ؽ )زياد بن عبد اهلل بن الطفيل البكائي العامرم( ضعفو ابن المديني، كقاؿ: كتبت عنو 
 تركتو. )يب( قاؿ الدكرم عن ابن معين: ليس بشيء.ك 

ع )زياد بن عبلقة بن مالك الثعلبي بن أبي قطبة(، )يب( قاؿ األزدم: سيء المذىب، كاف 
 منحرفا عن أىل بيت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم.

و. ت ؽ )زيد بن جبير أبو جبيرة األنصارم(، قاؿ )خ(: متركؾ، كقاؿ أبو حاتم: ال يكتب حديث
 )يب( قاؿ األزدم: متركؾ، كقاؿ ابن عبد البر: أجمعوا على أنو ضعيف.

 س ؽ )زيد بن حياف الرقي( قاؿ ابن معين: ال شيء، كقاؿ أحمد: ترؾ حديثو.
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)زيد بن الحوارم الحوارم( مولى زياد بن أبيو قاضي ىراة، قاؿ ابن معين: ال شيء. )يب(  4
 ن حباف: يركم عن أنس أشياء موضوعة.قاؿ العجلي: ليس بشيء، كقاؿ اب

 حرؼ السين
 ع )سالم بن أبي الجعد رافع(، )ف(: يدلس، قاؿ أحمد: لم يسمع من ثوباف كلم يلقو.

 أقوؿ: ذكركا من نحو ىذا كثيرا.



خ د س ؽ )سالم بن عجبلف األفطس األموم( موالىم الجزرم الحراني، قاؿ ابن حباف: ينفرد 
ب األخبار، اتهم بأمر سوء فقتل صبرا. )يب( قاؿ السعدم: كاف بالمعضبلت عن الثقات، كيقل

 يخاصم في اإلرجاء داعية. )ف( قاؿ النسوم: مرجيء معاند.
ؽ )السرم إسماعيل ابن عم الشعبي(، قاؿ القطاف: استباف لي كذبو في مجلس، كقاؿ أحمد: 

 ترؾ الناس حديثو، كقاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ )س(: متركؾ.
د بن طريف األسكاؼ الحنظلي الكوفي(، قاؿ ابن معين: ال يحل ألحد أف يركم ت ؽ )سع

عنو، كقاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ ابن حباف: يضع الحديث. )يب( قاؿ )س( كاألزدم: 
 متركؾ.

 د س ت )سعد بن عثماف الرازم الدمشقي(، )ف(: ال يدرم من ىو.
يكاد يعرؼ، )يب( قاؿ ابن القطاف:  )سعيد بن حباف التيمي( من تيم الرباب، )ف(: ال 4

 مجهوؿ.
ـ د ت ؽ )سعيد بن زيد بن درىم( أخو حماد، قاؿ السعدم: يضعفوف حديثو. )يب( قاؿ 

 يحيى بن سعيد: ضعيف جدا، كقاؿ أيضا: ليس بشيء.
ت ؽ )سعيد بن محمد الوراؽ(، )ف( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ )س(: ليس بثقة، كقاؿ 

 .الدارقطني: متركؾ
ع )سفياف بن سعيد بن مسركؽ الثورم(، )ف(: متفق عليو مع أنو كاف يدلس عن الضعفاء، كال 

 عبرة بقوؿ من قاؿ يدلس كيكتب عن الكذابين. )يب(
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قاؿ ابن مبارؾ: حدث سفياف بحديث فجئتو كىو يدلسو، فلما رءاني أستحيي كقاؿ: نركيو 
فجئتو كىو يدلسو، فلما رءاني استحيئ كقاؿ: عنك، كقاؿ أبن معين: مرسبلت سفياف بحديث 

نركيو عنك، كقاؿ ابن معين: مرسبلت سفياف شبو الريح، كمثلو عن )د( قاؿ: كلو كاف عنده 
 شيء لصاح بو.

أقوؿ: ركل الذىبي في تذكرة الحفاظ بترجمة سفياف عن الفرياني قاؿ: سمعت سفياف يقوؿ: لو 
حدثناكم بحديث كاحد. فليت شعرم كيف مع ىذا أردنا أف نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما 

 يقولوف ىو أمير المؤمنين في الحديث؟!
كذكر في تذكرة الحفاظ: أف القطاف قاؿ في حقو: سفياف فوؽ مالك في كل شيء، كأف 

األكزاعي قاؿ: لم يبق مىن تجتمع عليو األمة بالرضا كالصحة إال سفياف. كال غرك أف يسموه 



يث إذا كاف أمير المؤمنين في كجوب الطاعة مثل معاكية كيزيد كالوليد أمير المؤمنين في الحد
كأشباىهم!!! كإذا كاف ىذا المدلس الذم لم يحدث بحديث كما سمع أعظم علمائهم 

 كأكثقهم، فما حاؿ سائر ركاتهم؟! فتدبر كتبصر!!
مع منو ، فمن س97ع )سفياف بن عيينة الهبللي(، قاؿ يحيى بن سعيد: أشهد أنو اختلط سنة 

فيها فسماعو ال شيء. قاؿ في )ف(: سمع منو فيها محمد بن عاصم، كيغلب على ظني أف 
 سائر شيوخ األئمة الستة سمعوا منو قبلها.

أقوؿ: لو صدؽ في غلبة ظنو فالظن ال يغني من الحق شيئا. كفي )ف(: يدلس. كفي )يب( أكرد 
بن الحكم قاؿ: سمعت يحيى بن  أبو سعيد السمعاني بسند لو قوم إلى عبد الرحمن بن بشر

سعيد يقوؿ: قلت البن عيينة: كنت تكتب الحديث كتحدث اليـو كتزيد في إسناده كتنقص 
 منو، فقاؿ: عليك بالسماع األكؿ فإني قد سمنت.

ت ؽ )سفياف بن ككيع بن الجراح(، قاؿ أبو زرعة: يتهم بالكذب. زاد في )يب( عنو: ال 
يس بثقة، كقاؿ مرة: ليس بشيء، كقاؿ األخرل: امتنع )د( يشتغل بو. كفي )يب( قاؿ )س(: ل

 من التحديث عنو.
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ؽ )سبلـ بن سليم( أك سلم الطويل، )ف( قاؿ )خ(: تركوه. كقاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ ابن 
 خراش: كذاب، كقاؿ أبو حاتم: تركوه، كقاؿ )س(: ال يكتب حديثو.

أخو حصين، )ف(: اتهمو بعض الحفاظ، كقاؿ )سلم بن عبد الرحمن النخعي الكوفي(  4ـ 
 إبراىيم النخعي: كذاب.

س ؽ )سلمة بن األزرؽ( حجازم، )ف(: ال يعرؼ. )يب( قاؿ ابن القطاف: ال يعرؼ حالو كال 
 أعرؼ أحدا من المصنفين في كتب الرجاؿ ذكره.

(: تركوه. د س ت )سليماف بن أرقم أبو معاذ البصرم(، قاؿ )د( كالدارقطني: متركؾ. كقاؿ )خ
كقاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ أبو زرعة: ذاىب الحديث. )يب( قاؿ أحمد: ليس بشيء. 
كقاؿ )س(: ال يكتب حديثو، كقاؿ ابن حباف: يركم عن الثقات الموضوعات، كقاؿ أبو حاتم 

 ك)ت( كابن خراش كأبو أحمد الحاكم كغير كاحد: متركؾ.
البصرم الحافظ(، قاؿ إبراىيم بن سعيد الجوىرم: )سليماف بن داكد أبو داكد الطيالسي  4ـ 

أخطأ في ألف حديث. )ف( قاؿ محمد بن منهاؿ الضرير: كنت أتهم أبا داكد، قاؿ لي: لم 
اسمع من ابن عوف، ثم سألتو بعد سنة أسمعت من ابن عوف، قاؿ: نعم، نحو عشرين حديثا. 



د بن بزيع: حدثتي بحديثين أبا كنحوه في )يب(، كفي الكتابين قاؿ محمد بن منهاؿ: قاؿ يزي
 داكد فكتبهما عني، ثم حدث بهما عن شعبة، قاؿ في )ف(: دلسهما عنو، فكاف ماذا.

 أقوؿ: كاف الكذب كالخيانة، كعدـ الثقة كاألمانة.
ع )سليماف بن طرخاف أبو المعتمر البصرم(، )يب( قاؿ ابن معين: يدلس. كقاؿ يحيى بن 

اؿ: ما ركل عن الحسن كابن سيرين، كقاؿ ابن المبارؾ: لم سعيد: مرسبلتو شبو ال شيء. كق
يسمع من أبي العالية، كقاؿ أبو زرعة: لم يسمع من عكرمة، كقاؿ النهدم: لم يسمع من نافع 

 كال عطاء. )ف( قيل: إنو كاف يدلس عن الحسن كغيره ما لم يسمعو.
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عرؼ، فبل حجة فيمن ليس س ت )سمرة بن سهم( قاؿ ابن المديني: مجهوؿ. )ف(: ال ي
 بمعركؼ العدالة، كال انتفت عنو الجهالة.

ع )سهيل بن أبي صالح( ذكواف السماف أبو يزيد المدني، قاؿ ابن معين: لم يزؿ أصحاب 
 الحديث يتقوف حديثو. )يب(: ذكره الحاكم فيمن ًعيبى على مسلم إخراج حديثو.

نبارم(، قاؿ أبو حاتم: كثير التدليس. ـ ؽ )سويد بن سعيد أبو محمد الهركم الحدثاني األ
)ف(: ركل ابن الجوزم أف أحمد قاؿ: متركؾ، كأما ابن معين فكذبو كسبو، كركل )ت( عن )خ( 
ضعيف جدا. )يب( قاؿ )س(: ليس بثقة كال مأموف. كقاؿ ابن المديني: ليس بشيء. كفي )ف( 

نو؟! فقاؿ: كمن أين آتي ك )يب( قاؿ إبراىيم بن أبي طالب لمسلم: كيف استجزت الركاية ع
 بنسخة حفص بن ميسرة.

ت )سويد بن عبد العزيز الواسطيُّ أصبلن( القاضي، قاؿ أحمد: متركؾ. كقاؿ )س(: ليس بثقة، 
كقاؿ ابن معين: ليس بشيء. )ف(: كاه جدا كال كرامة. )يب( قاؿ ابن معين مرة: ليس بثقة، 

 كمرة: ال يجوز في الضحايا، كضعفو ابن حباف جدا.
)سيف بن محمد الثورم(، قاؿ أحمد: كذاب، كقاؿ ابن معين: كذاب خبيث، كقاؿ  ت

الدارقطني: متركؾ. )يب( قاؿ )د(: كذاب، كقاؿ الساجي: يضع الحديث. كقاؿ )خ(: ذاىب 
 الحديث.

ت ؽ )سيف بن ىاركف أبو الورقاء(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ الدارقطني: متركؾ، 
 ن األثبات الموضوعات. )يب( قاؿ )د(: ليس بشيء.كقاؿ ابن حباف: يركم ع

 حرؼ الشين
ع )شبابة بن سوار المدائني( قيل: اسمو مركاف، قاؿ أحمد: تركتو لئلرجاء، ككاف داعية لو. 



)يب( قاؿ محمد بن أحمد ابن أبي الثلج: حدثني أبو علي ابن سختي المدائني، حدثني رجل 
ناـ رجبل نظيف الثوب حسن الهيئة، فقاؿ لي: إني معركؼ من أىل المدائن قاؿ: رأيت في الم

أدعو اهلل فأمّْن على دعائي )اللهم إف شبابة يبغض أىل بيت نبيك صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
 فاضربو الساعة بفالج(، قاؿ: فانتبهت
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 كجئت المدائن كقت الظهر كإذا الناس في ىرج، فقالوا: فلج شبابة في السحر كمات الساعة.
د س )شبث بن ربعي التميمي اليربوعي( قاؿ شبث: أنا أكؿ من حزَّب الحركرية. )يب( قاؿ 

العجلي: كاف أكؿ من أعاف على عثماف كأعاف على قتل الحسين، كقاؿ الدار قطني: يقاؿ إنو 
كاف مؤذف سجاح، كقاؿ ابن الكلبي: كاف من أصحاب علي عليو السبلـ، ثم صار من الخوارج 

 م حضر قتل الحسين عليو السبلـ.ثم تاب كرجع، ث
 د س )شبيب بن عبد الملك التميمي البصرم(، )ف(: ال يعرؼ.

 د س )شريق الهوزني الحمصي(، )ف(: ال يعرؼ.
)شريك بن عبد اهلل النخعي( أبو عبد اهلل القاضي. )يب(: لم يكن عند يحيى القطاف  4ـ 

يدلس، كقاؿ ابن القطاف: مشهور بشيء. كقاؿ أحمد: ال يبالي كيف حٌدث، كقاؿ عبد الحق: 
 بالتدليس. )ف(: ضعفو يحيى بن سعيد جدا.

ـ س )شعيب بن صفواف( أبو يحيى الكوفي، قاؿ ابن عدم: عامة ما يركيو ال يتابعو عليو أحد. 
 )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء.

 )شهر بن حوشب األشعرم الشامي(، قاؿ ابن عوف: تركوه. )يب(: ما كاف يحيى يحدث 4ـ 
: ساقط، كقاؿ الساجي: كاف شعبة يشهد  عنو. كقاؿ ابن عدم: ضعيف جدا، كقاؿ ابن حـز
عليو أنو رافق رجبل فخانو، كقاؿ عباد بن منصور: سرؽ عيبتي. كفي )ف( ك )يب(: كاف على 

 بيت الماؿ فأخذ خريطة فيها دراىم، كلفظ )ف(: فأخذ منو دراىم، فقاؿ القائل:
 

 .. فمن يأمن القراء بعدؾ يا شهرلقد باع شهر دينو بخريطة .
 

 حرؼ الصاد
د ت )صالح بن بشير أبو بشر المرم البصرم( القاص الواعظ، قاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ 



ابن معين: ليس بشيء، ككل ما حدث بو عن ثابت باطل، كضعفو ابن المديني جدا كقاؿ: ليس 
 بشيء، ضعيف ضعيف، كقاؿ )د(: ال يكتب حديثو.
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)صالح بن سحاف النضرم( كيقاؿ: صالح بن أبي حساف، قاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ ت ؽ 
أحمد: ليس بشيء. )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء. كقاؿ أبو نعيم: متركؾ، كقاؿ الخطيب: 
أجمعوا على ضعفو، كقاؿ ابن حباف: كاف صاحب قينات كسماع، كممن يركم الموضوعات عن 

 األثبات.
 المدني(، )يب( قاؿ )س(: مجهوؿ.ت س )صالح بن أبي حساف 

)صالح بن رستم أبو عامر الخزاز(، )ف( قاؿ ابن المديني: ليس بشيء. )يب( قاؿ ابن  4ـ 
 معين: ليس بشيء.

ت ؽ )صالح بن موسى الطلحي(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء كال يكتب حديثو. كقاؿ )س(: 
 بثقة، كقاؿ أبو نعيم: متركؾ. متركؾ. )يب( قاؿ )س(: ال يكتب حديثو، كقاؿ ابن معين: ليس

د س )صالح بن نبهاف( مولى التؤمة، قاؿ القطاف كمالك: ليس بثقة، كقاؿ ابن حباف: استحق 
الترؾ. )يب( قاؿ ابن عيينة: ما علمت أحدا من أصحابنا يحدث عنو، كقاؿ ابن سعد: رأتيهم 

 يهابوف حديثو.
ي. )يب( قاؿ أحمد مرة: ليس يسول ت س ؽ )صدقة بن عبد اهلل السمين( أبو معاكية الدمشق

 شيئا، كقاؿ مرة: ليس بشيء، كقاؿ الدارقطني: متركؾ.
ت ؽ )الصلت بن دينار األزدم البصرم( أبو شعيب المجنوف، قاؿ أحمد: متركؾ، كقاؿ يحيى 
بن سعيد: ذىبت أنا كعوؼ نعوده فذكر عليا ]عليو السبلـ[ فناؿ منو. )يب( قاؿ الفبلس كأبو 

كعلي بن الجنيد: متركؾ. كقاؿ )س(: ليس بثقة، كقاؿ ابن معين كابن سعد أحمد الحاكم 
كيعقوب بن سفياف: ليس بشيء، كقاؿ عبد اهلل بن أحمد: نهاني أبي أف أكتب عنو، كقاؿ ابن 
حباف: كاف الثورم إذا حدث عنو يقوؿ: حدثنا أبو شعيب كال يسميو، ككاف ينتقص عليا ]عليو 

ؿ شعبة: إذا حدثكم سفياف عن رجل ال تعرفونو فبل تقبلوا منو، فإنما السبلـ[ كيناؿ منو. )ف( قا
 يحدثكم عن مثل أبي شعيب المجنوف.
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 حرؼ الضاد
)الضحاؾ بن مزاحم المفسر( قاؿ يحيى بن سعيد: كاف ضعيفا عندنا، كقاؿ شعبة: قلت  4

لتفسير فأما لمشاش: سمع الضحاؾ من ابن عباس قاؿ: ما رءاه، كقاؿ ابن عدم: عرؼ با
ركايتو عن ابن عباس كأبي ىريرة كجميع من ركل عنهم ففي ذلك كلو نظر. )يب(: كاف شعبة ال 

 يحدث عنو. )ف(: يركل أنو حملت بو أمو عامين.
 حرؼ الطاء

ـ د )طارؽ بن عمرك المكي( القاضي، مولى عثماف ككالي عبد الملك على المدينة. )يب( قاؿ 
من كالة الجور، كقاؿ عمر بن عبد العزيز لما ذكره كالحجاج  أبو الفرج األموم: كاف طارؽ

كقرة بن شريك، ككانوا إذ ذاؾ كالة األمصار: امتؤلت األرض جورا، كذكر الواقدم بسنده أف 
عبد الملك جهز طارقا في ستة آالؼ إلى قتاؿ مىن بالمدينة من جهة ابن الزبير، فقصد خيبر 

 فقتل بها ستمائة.
اب السعدم( األشل أبو سفياف البصرم، قاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ د ت ؽ )طريف بن شه

أحمد: ليس بشيء. )يب( قاؿ أحمد: ال يكتب حديثو، كقاؿ )س(: ليس بثقة، كقاؿ )د(: 
 ليس بشيء.

ؽ )طلحة بن زيد القرشي(، قاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ صالح جزرة: ال يكتب حديثو، )ف( قاؿ 
اؿ أحمد ك )د(: يضع الحديث، كقاؿ أبو نعيم: ال ابن المديني: سيء يضع الحديث. )يب( ق

 شيء.
ؽ )طلحة بن عمرك الحضرمي( صاحب عطاء، قاؿ أحمد ك )س(: متركؾ، كقاؿ )خ( كابن 
المديني: ليس بشيء. )يب( قاؿ ابن معين كأحمد: ال شيء. كقاؿ علي بن الجنيد: متركؾ، 

 لى جهة التعجب.كقاؿ ابن حباف: ال يحل كتب حديثو، كال الركاية عنو إال ع
ع )طلحة بن مصرؼ الهمداني اليامي الكوفي(، )يب( قاؿ العجلي: كاف عثمانيا، كقاؿ ابن 

 أبي حاتم: قيل البن معين: سمع طلحة من أنس؟ قاؿ: ال.
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ع )طلحة بن نافع أبو سفياف الواسطي( كيقاؿ: المكي األسكاؼ، قاؿ ابن معين: ال شيء، 
حديثو عن جابر صحيفة، )ف( قاؿ ابن المديني: كانوا يضعفونو في كقاؿ شعبة كابن عيينة: 

 حديثو.
خ ـ د س ؽ )طلحة بن النعماف الزرقي األنصارم( قاؿ يعقوب بن شيبة: ضعيف جدا، كمنهم 



 من قاؿ: ال يكتب حديثو.
 حرؼ العين

حاتم:  ع )عاصم بن بهدلة( كىو ابن أبي النجود الكوفي أبو بكر أحد القراء السبعة، قاؿ أبو
 ليس محلو أف يقاؿ ثقة. )يب( قاؿ العجلي: كاف عثمانيا.

)عاصم بن عبيد اهلل بن عاصم بن عمر بن الخطاب(، قاؿ ابن عيينة: كاف األشياخ يتقوف  4
 حديثو. )يب( قاؿ )س(: مشهور بالضعف، كقاؿ الدارقطني: ييترؾ، كقاؿ )د(: ال يكتب حديثو.

ن عمر بن الخطاب(، )ف( قاؿ )س(: متركؾ. ت ؽ )عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم ب
 )يب( قاؿ )ت( مرة: ليس بثقة، كأخرل: متركؾ.

ت )عامر بن صالح( قاؿ ابن معين: كذاب، كقاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ األزدم: ذاىب 
 الحديث، كقاؿ ابن حباف: ال يحل كىٍتبي حديثو.

 بن المديني: مجهوؿـ د س )عباد بن زياد بن أبيو( كلي لمعاكية سجستاف، قاؿ ا
د ؽ )عباد بن كثير الثقفي البصرم( العابد المجاكر بمكة، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ: 

ال يكتب حديثو، كقاؿ )خ(: تركوه، كقاؿ )س(: متركؾ، )يب( قاؿ أحمد: ركل أحاديث كذب 
 م.لم يسمعها، كقاؿ أبو زرعة: ال يكتب حديثو، كقاؿ البرقي: ليس بثقة، ككذبو الثور 

)عباد بن منصور الناجي( أبو سلمة القاضي البصرم، قاؿ ابن معين: ليس بشيء. كقاؿ  4
أحمد: يدلس. )ف( قاؿ ابن الجنيد: متركؾ. كقاؿ الساجي: مدلس. )يب( قاؿ ابن سعد: 

 ضعيف عندىم.
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ث، كقاؿ د ت )عبد اهلل بن إبراىيم ابن أبي عمرك الغفارم( نسبو ابن حباف إلى أنو يضع الحدي
الحاكم: ركل عن جماعة من الضعفاء أحاديث موضوعة، كقاؿ ابن عدم: عامة ما يركيو ال 

 يتابع عليو.
س ؽ )عبد اهلل بن بشر الرقي( قاضيها. )يب( ذكر الساجي عن ابن معين أنو قاؿ: كذاب لم 

 يبق حديث منكر ركاه أحد من المسلمين إال ركاه عن األعمش، كقاؿ ابن حباف: يركم عن
 الثقات، ما ال يشبو حديث األثبات.

ت ؽ )عبد اهلل بن جعفر بن نجيح( كالد علي بن المديني، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ 
)س(: متركؾ. )يب(: كاف ككيع إذا أتى على حديثو قاؿ: جٌز عليو. كقاؿ ابن معين: ما كنت 

 أكتب من حديثو شيئا بعد أف تبينت أمره. )ف(: متفق على ضعفو.



)عبد اهلل بن خراش(، قاؿ أبو زرعة: ليس بشيء، كقاؿ أبو حاتم: ذاىب الحديث. )يب(  ؽ
 قاؿ الساجي: ليس بشيء كاف يضع الحديث، كقاؿ محمد بن عمار الموصلي: كذاب.

ع )عبد اهلل بن ذكواف( المعركؼ بأبي الزناد، )ف( قاؿ ربيعة: ليس بثقة كال رضى، كقاؿ ابن 
بن محمد بن سعيد فقلت: حدثنا أبو الزناد، فأخذ كفا من حصى  عيينة: جلست إلى إسماعيل

ككاف  -يعني بني أمية  -يحصيني بو، كقاؿ ابن معين: قاؿ مالك: كاف أبو الزناد كاتب ىؤالء 
ال يرضاه، كقيل لمالك عن حديث أبي الزاد: بأف اهلل خلق آدـ على صورتو، فقاؿ: لم يزؿ أبو 

 ككاف صاحب عماؿ يتبعهم.الزناد عامبل لهؤالء حتى مات، 
ع )عبد اهلل بن زيد بن أسلم العدكم( مولى عمر، )ف(: مدلس، كاف لو صحف يحدث منها 

كيدلس. )يب( قاؿ أبو معين: أكالد زيد ثبلثتهم حديثهم ليس بشيء، كقاؿ العجلي: كاف 
 يحمل على علي ]عليو السبلـ[.

 ذاؾ أخي حقا كما في )يب(؟! أقوؿ: فهل لهذا قاؿ )خ(: رجل صالح؟! كقاؿ ابن سيرين:
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خ د س )عبد اهلل بن سالم األشعرم الحمصي( قاؿ )د(: كاف يقوؿ: أعاف علي على قتل أبي 
 بكر كعمر، كجعل )د( يذمو، قاؿ في )ف(: يعني في النصب.

ت ؽ )عبد اهلل بن سعيد بن كيساف المقبرم( قاؿ ابن معين: ليس بشيء. كقاؿ )خ(: تركوه، 
فبلس كأحمد: متركؾ، كقاؿ الدارقطني: متركؾ ذاىب. )يب( قاؿ ابن معين: ال يكتب كقاؿ ال

 حديثو. كقاؿ )س(: ليس بثقة، تركو يحيى كعبد الرحمن، قاؿ أبو أحمد الحاكم: ذاىب.
)عبد اهلل بن شقيق العقيلي البصرم(، قاؿ القطاف: كاف سليماف التيمي سيء الرأم فيو،  4ـ 

ة، ككاف عثمانيا يبغض عليا ]عليو السبلـ[. )يب( قاؿ ابن سعد: كاف كقاؿ ابن خراش: كاف ثق
 عثمانيا ثقة، قاؿ أحمد كالعقيلي: ثقة، ككاف يحمل على علي ]عليو السبلـ[.

أقوؿ: من العجب دعول كثاقة المنافق كقد قاؿ تعالى: } إف جاءكم فاسق {، كأعجب منو ما 
تمر بو السحاب فيقوؿ: اللهم ال تجوز كذا في )يب( عن الحريرم: كاف مجاب الدعوة، كانت 

ككذا حتى تمطر، فبل تجوز ذلك الموضع حتى تمطر، إذ كيف يمكن أف يكوف المنافق الذم 
ىو أتعس من الكافر مجاب الدعوة؟! كال سيما بهذه اإلجابة السريعة التي ال تتخطى إرادة 

 الداعي، كىي ال تكوف إال لؤلنبياء!!!
صالح بن محمد بن مسلم( أبو صالح المصرم كاتب الليث، قاؿ خ د ت ؽ )عبد اهلل بن 

صالح جزرة: ىو عندم يكذب في الحديث، كقاؿ أحمد بن صالح: متهم ليس بشيء. كقاؿ 



)س(: ليس بثقة، حدث بحديث: )) إف اهلل اختار أصحابي على العالمين، سول النبيين 
اف كعليا ]عليو السبلـ[ ((، كىو كالمرسلين، كاختار من أصحابي أربعة: أبا بكر كعمر كعثم

موضوع، كقاؿ أحمد بن حنبل: ركل عن الليث عن أبي ذؤيب كما سمع الليث من أبي ذؤيب، 
زاد في )يب( عن أحمد: ليس بشيء كذمو ككرىو. كفي )يب( قاؿ الحاكم أبو أحمد: ذاىب 

على الحديث. )ف( قاؿ ابن المديني: ال أركم عنو شيئا، كركل عنو )خ( في الصحيح 
الصحيح، كلكنو يدلسو فيقوؿ: حدثني عبد اهلل كال ينسبو. كفي )يب( ما يستلـز ذلك، كفيو 

 أيضا أف )خ( صرح في
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البيوع من صحيحو بقولو: حدثني عبد اهلل بن صالح، حدثني الليث في عدة نسخ عقيب ما 
 (.ذكر حديث: )) الرجل من بني إسرائيل الذم استسلف من آخر ألف دينار (

ع )عبد اهلل بن طاكس بن كياف اليماني(، )يب( ذكره ابن حباف في الثقات كقاؿ: كاف من خير 
عباد اهلل فضبل كنسكا كدينا، كتكلم فيو بعض الرافضة، ثم قاؿ: ككاف على خاتم سليماف بن 

 عبد الملك، ككاف كثير الحمل على أىل البيت.
 دينا إال ألنو على مثل دينو، كلم يمدحو بهذا أقوؿ: ال ريب أنو لم يقل: كاف من خير عباد اهلل

جهران إال لعلمو بأف أصحابو على شاكلتو. كلذا احتجوا بو في صحاحهم، كما أدرم كيف يكوف 
من خيار عباد اهلل فضبل كنسكا، كىو منابذ للثقلين كمتمسك بالشجرة الملعونة في القرآف، 

 كركن من أركاف الظلم كالجور؟!!
عبيدة بن نشيط( أخو موسى، قاؿ أحمد: ال يشتغل بو، كقاؿ ابن معين: ليس خ )عبد اهلل بن 

 بشيء.
: متركؾ، كقاؿ عبد الحق: ضعيف جدا،  س )عبد اهلل بن عصمة الحبشي(، )يب( قاؿ ابن حـز

 كقاؿ ابن القطاف: مجهوؿ.
)عبد اهلل بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب(، كاف يحيى القطاف ال يحدث  4ـ 
نو، كقاؿ ابن حباف: استحق الترؾ. )يب( قاؿ أحمد كابن شيبة: يزيد في األسانيد، كقاؿ ع

 )خ(: ذاىب كال أركم عنو شيئا.
د ت )عبد اهلل بن عيسى الخزار أبو خلف البصرم(، قاؿ )س(: ليس بثقة. )يب( قاؿ ابن 

 القطاف: ال أعلم لو ميوىثقا.
ي المصرم( قاضيها، كاف يحيى بن سعيد ال يراه ـ د ت ؽ )عبد اهلل بن لهيعة بن عقبة الحضرم



شيئا، كقاؿ ابن حباف: يدلس عن الضعفاء. )يب( قاؿ ابن مهدم: ال أحمل عنو شيئا، كقاؿ 
)س(: ليس بثقة، كقاؿ أبو أحمد الحاكم: ذاىب الحديث. )ف( قاؿ ابن سعيد: قاؿ لي بشر 

 بن السرم: لو رأيت ابن لهيعة لم تحمل عنو حرفا.
بد اهلل بن المثنى أبو المثنى( قاضي البصرة، قاؿ ابن معين مرة: ليس بشيء. )يب( خ ت ؽ )ع

 قاؿ )د(: ال أخرج حديثو، كمثلو في )ف( عن أبي األسود.
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ؽ )عبد اهلل بن المحرر( قاضي الجزيرة، قاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ ابن حباف: يكذب، 
اني: ىالك. )يب( قاؿ عمر بن علي، كأبو حاتم، كقاؿ أحمد: ترؾ الناس حديثو، كقاؿ الجوزج

 كابن الجنيد، ك)س(: متركؾ.
ؽ )عبد اهلل بن محمد العدكم( قاؿ ككيع: يضع الحديث. )يب( قاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ 
ابن عبد البر: جماعة أىل العلم يقولوف: إف الحديث الذم أخرجو لو ابن ماجة من كضعو، كىو 

 موسـو عندىم بالكذب.
ؽ )عبد اهلل بن مسلم بن ىرمز المكي(، )ف( قاؿ ابن المديني: ضعيف ضعيف. )يب( قاؿ  ت

 أحمد، كالفبلس: ليس بشيء، كقاؿ ابن حباف: يجب تنكب ركايتو.
)عبد األعلى بن عامر الثعلبي الكوفي(، )يب( قاؿ العقيلي: تركو ابن مهدم كالقطاف، كقاؿ  4

 أبو علي الكرابيسي: ًمن أكىى الناس.
ؽ )عبد الجبار بن عمر اإليلي األموم( موالىم، قاؿ )س(: ليس بثقة، ككىاه أبو زرعة.  ت

 )يب( قاؿ يحيى: ليس بشيء، كقاؿ )د(: غير ثقة، كقاؿ الدارقطني: متركؾ.
ـ د )عبد الرحمن بن آدـ البصرم( المعركؼ بصاحب السقاية، مولى أـ برثن، )يب( قاؿ 

كلم يكن لو أب يعرؼ، كقاؿ المدائني: استعملو عبيد اهلل  الدارقطني: نسب إلى آدـ أبي البشر
بن زياد ثم عزلو كأغرمو مائة ألف، ثم رحل إلى يزيد بن معاكية، فكتب إلى عبيد اهلل أف يخلف 

لو ما أخذ منو، كًمن شأنو أف أـ برثن أصابت غبلما لقطة فرَّبٍتوي حتى أدرؾ، كسمتو عبد الرحمن، 
 زياد فكلمنو فيو، فكاف يقاؿ لو: ابن أـ برثن.فكلمت نساء عبيد اهلل بن 

 أقوؿ: ىكذا فلتكن الركاة الثقات طيبة األعراؽ، من عماؿ الظلمة الفساؽ!!!
ت ؽ )عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة( قاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ ابن خراش: ليس 

 بشيء. )ف( قاؿ )خ(: ذاىب الحديث.
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اد( أبو محمد المدني، قاؿ ابن معين: ليس بشيء. )يب( قاؿ )عبد الرحمن بن أبي الزن 4
 الفبلس: تركو عبد الرحمن كخط على حديثو، كقاؿ ابن المديني: كاف عند أصحابنا ضعيفا.

د ت ؽ )عبد الرحمن بن زياد بن أنعم( القاضي اإلفريقي، قاؿ أحمد: ليس بشيء، ال نركم 
عنو حديث، كقاؿ ابن حباف: يركم الموضوعات عنو شيئا، كقاؿ ابن مهدم: ما ينبغي أف يركل 

عن الثقات، كيدلس عن محمد بن سعيد المصلوب، )يب( قاؿ ابن خراش: متركؾ، كقاؿ 
 الغبلبي: يضعفونو.

ت ؽ )عبد الرحمن بن زيد بن أسلم العدكم( موالىم، ضعفو ابن المديني جدا، كقاؿ ابن 
الشافعي: ذكر رجل لمالك حديثا  معين: ليس بشيء. )يب( قاؿ )د(: ال أحدث عنو، كقاؿ

منقطعا، فقاؿ: اذىب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيو عن نوح، كقاؿ ابن حباف: 
استحق الترؾ، كقاؿ ابن سعد: ضعيف جدا، كقاؿ الحاكم، كأبو نعيم: ركل عن أبيو أحاديث 

 موضوعة، كقاؿ ابن الجوزم: أجمعوا على ضعفو.
بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب( قاؿ أحمد:  ؽ )عبد الرحمن بن عبد اهلل 

كاف كذابا، كقاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ أبو حاتم: يكذب، 
 كقاؿ أبو زرعة كالدارقطني: متركؾ. كقاؿ )س( ك )د(: ال يكتب حديثو.

الناس حديثو، كقاؿ د ؽ )عبد الرحمن بن عثماف أبو بحر البكراكم البصرم( قاؿ أحمد: طرح 
 ابن المديني: ال أحدث عنو. )يب( قاؿ )د(: تركوا حديثو.

ع )عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي( أبو محمد الكوفي، قاؿ أحمد: يدلس. )يب( 
 قاؿ العجلي: يدلس، أنكر أحمد حديثو عن معمر.

كقاؿ الدارقطني: ـ )عبد الرحمن بن النعماف بن معبد(، )يب( قاؿ ابن المديني: مجهوؿ، 
 متركؾ.

د ؽ )عبد الرحمن بن ىاني( أبو نعيم النخعي، قاؿ أحمد: ليس بشيء، كقاؿ ابن معين:  
 كذاب.

(1/50) 

 

س ؽ )عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الدمشقي(، قاؿ )س(: متركؾ، قاؿ في )ف(: ىذا 
ف عن الوليد أنو قاؿ: عجيب، إذ يركم لو كيقوؿ: متركؾ!! )يب( قاؿ أحمد: أخبرت عن مركا

 ال ترك عنو فإنو كذاب. كقاؿ )س( مرة: ليس بثقة. كقاؿ )د( كالدارقطني: متركؾ.



خ )عبد الرحمن بن يونس أبو مسلم المستملي( مولى المنصور، )يب( قاؿ )د(: كاف يجوز حد 
 المستحلين في الشرب، كقاؿ ابن حباف: ال يحمد أمره.

 تركوه، كقاؿ ابن معين: كذاب، كقاؿ )س(: متركؾ.ؽ )عبد الرحيم بن زيد( قاؿ )خ(: 
ت )عبد العزيز بن أباف األموم(، قاؿ )خ(: تركوه. )يب( قاؿ )س(: متركؾ. كقاؿ ابن معين:  
: متفق على ضعفو، كقاؿ يعقوب بن شيبة: ىو عند أصحابنا  كاف كاهلل كذابا، كقاؿ ابن حـز

 جميعا متركؾ.
بصرم(، )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كمثلو في )ف( ع )عبد العزيز بن المختار الدباغ ال

 عن أحمد بن زىير.
ـ س ت ؽ )عبد الكريم بن أبي المخارؽ( أبو أمية المعلم البصرم، قاؿ )س( كالدارقطني: 
متركؾ، كقاؿ ابن عبد البر: مجمع على ضعفو، )ف( قاؿ يحيى: ليس بشيء، كقاؿ أحمد: 

تحملوا عنو فإنو ليس بثقة، كقاؿ الفبلس: سألت عبد ضربت على حديثو. )يب( قاؿ أيوب: ال 
الرحمن عن حديث من حديثو؟ فقاؿ: دعو، فلما قاـ ظننت أنو يحدثني عنو فسألتو؟ فقاؿ: أين 

 التقول؟ ككاف أبو العالية إذا سافر عبد الكريم يقوؿ: اللهم ال ترده علينا.
)ف(: يدلس. )يب( قاؿ يحيى بن  )عبد المجيد بن عبد العزيز بن جريح األموم( موالىم، 4ـ 

سعيد: إذا قاؿ: قاؿ فهو شبو الريح، كقاؿ أيضا: حديثو عن عطاء ال شيء كلو، كقاؿ ابن 
 حباف: يدلس، كقاؿ الدارقطني: تجنب تدليسو فهو قبيح، ال يدلس إال فيما سمعو من مجركح.

معين: مخلط.  ع )عبد الملك بن عمير اللخمي( قاضي الكوفة، ضعفة أحمد جدا، كقاؿ ابن
 )يب( قاؿ ابن حباف: كاف مدلسا.
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س )عبد الملك بن نافع الشيباني(، )ف(: مجهوؿ، قاؿ يحيى: يضعفونو، )يب( قاؿ أبو حاتم: 
 ال يكتب حديثو، كقاؿ ابن معين: ال شيء، كقاؿ: كاف خمارا.

د إلى أحاديث كاف ع )عبد الواحد بن زياد أبو بشر العبدم(، كقيل: أبو عبيدة، قاؿ )د(: عم
يرسلها األعمش فوصلها، )ف( قاؿ يحيى: ليس بشيء، كقاؿ القطاف: ما رأيتو يطلب حديثا 

 بالبصرة كال بالكوفة، ككنت أذاكره حديث األعمش ال يعرؼ منو حرفا.
ؽ )عبد الوىاب بن الضحاؾ(، قاؿ )س(: متركؾ. )ف(: كذبو أبو حاتم. )يب( قاؿ )د(: يضع 

 جزرة: عامة حديثو كذب. الحديث، كقاؿ صالح
)عبد الوىاب بن عطاء الخفاؼ( أبو نصر، )ف( قاؿ ابن الجوزم في كتاب الموضوعات:  4ـ 



 قاؿ الرازم: كاف يكذب، كقاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ )خ(: يدلس عن ثور كأقواـ مناكير.
س ؽ )عبد الوىاب بن مجاىد(، )يب( قاؿ ابن معين كابن المديني: ال يكتب حديثو كلي

بشيء، كقاؿ األزدم: ال تحل الركاية عنو، كقاؿ الحاكم: ركل أحاديث موضوعة، كقاؿ ابن 
 الجوزم: أجمعوا على ضعفو.

)عبيد اهلل بن زحر( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ ابن حباف: يركم الموضوعات عن  4
 األثبات، كقاؿ أبو صهر: صاحب كل معضلة.

وىب( أبو يحيى التيمي، قاؿ أحمد: ال يعرؼ. )يب( قاؿ د ت ؽ )عبيد اهلل بن عبد اهلل بن م
 الشافعي: ال نعرفو، كقاؿ ابن القطاف: مجهوؿ الحاؿ.

ت ؽ )عبيد اهلل بن الوليد الرصافي( أبو إسماعيل الكوفي، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ 
كابن  )س( كالفبلس: متركؾ. )يب( قاؿ )س( مرة: ليس بثقة كال يكتب حديثو، كقاؿ الساجي

عدم: ضعيف جدا، كقاؿ الحاكم: ركل عن محارب أحاديث موضوعة، كقاؿ أبو نعيم: ال 
 شيء.

ؽ )عبيد بن القاسم(، قاؿ )خ(: ليس بشيء، كقاؿ ابن معين: كذاب، كقاؿ صالح جزرة:  
 كذاب يضع الحديث، كقاؿ )د(: يضع الحديث، كقاؿ )س(: متركؾ.
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و عبد الكريم الكوفي، قاؿ أحمد: تركوا حديثو، كقاؿ ابن د ت ؽ )عبيدة بن معتب الضبى( أب
معين: ليس بشيء. )يب(: نهى يحيى عن كتابة حديثو ،كذكره ابن المبارؾ فيمن يترؾ حديثو، 

 كقاؿ الفبلس: متركؾ.
خ د س ت )عتاب بن بشير الجزرم( مولى بني أمية، )ف( قاؿ ابن المديني: أصحابنا 

يثو. )يب( قاؿ )د(: سمعت أحمد يقوؿ: تركو ابن مهدم يضعفونو، كقاؿ: ضربنا على حد
 بآخرة، قاؿ: كرأيت أحمد كف عن حديثو.

ـ ؽ )عثماف بن حياف بن معبد( أبو الغراء الدمشقي مولى أـ الدرداء. )يب( قاؿ مالك: بعث 
ابن حياف كىو أمير المدينة إلى محمد بن المكندر كأصحابو فضربهم لما كاف من كبلمهم 

كنهيهم عن المنكر!! كقاؿ ابن شوذب: قاؿ عمر بن عبد العزيز: الوليد بالشاـ، بالمعركؼ 
كالحجاج بالعراؽ، كمحمد بن يوسف باليمن، كعثماف بن حياف بالمدينة، كقرة بن شريك 

 بمصر، امتؤلت كاهلل األرض جورا.
ع )عثماف بن عاصم بن حصين أبو الحسين الكوفي األسدم(، )يب( قاؿ األعمش: يسمع 



ي ثم يذىب فيركيو، كقاؿ ككيع: كاف يقوؿ: أنا أقرأ من األعمش، فقاؿ األعمش لرجل يقرأ من
عليو: اىمز الحوت فهمزه، فلما كاف من الغد قرأ أبو حصين قرأ في الفجر نوف فهمز الحوت، 
فقاؿ لو األعمش لما فرغ: أبا حصين كسرت ظهر الحوت، فقذفو أبو حصين فحلف األعمش 

و بنو أسد فأبى، فقاؿ: خمسوف منهم، فغضب األعمش كحلف أف ال ليحدنو، فكلمو في
 يساكنهم، كقاؿ العجلي: كاف صاحب سنة عثمانيا رجبل صالحا.

أقوؿ: لعل المبرر لمدحو ككصفو بأنو صاحب سنة كبالصبلح، مع قذفو للمسلم الموجب 
ألمين، فانظر لحدّْه، كعدـ قبوؿ ركايتو كشهادتو، ىو بغضو إلماـ المتقين، كنفس النبي ا

 كاعجب، كفي التقريب: سنّْي كربما دلَّس.
ت )عثماف بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي كقاص(، قاؿ )خ(: تركوه، كقاؿ ابن معين: يكذب، 

 كقاؿ )س(: متركؾ.
د س ؽ )عثماف بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني المؤدب(، قاؿ ابن نمير: كذاب. )يب( 

 ال أجيزه. قاؿ األزدم: متركؾ، كقاؿ أحمد:
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د ت ؽ )عثماف بن عمير أبو اليقظاف األعمى(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء. )يب( قاؿ 
 الدارقطني: متركؾ، كقاؿ ابن عبد البر: كلهم ضعَّفو.

ت )عطاء بن عجبلف البصرم العطار(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء كذاب، كاف يوضع لو 
قاؿ أبو حاتم، كالدارقطني: متركؾ. )يب( قاؿ الحديث فيحدث بو، كقاؿ الفبلس: كذاب، ك 

 الجوزجاني: كذاب، قاؿ )ت(: ضعيف ذاىب الحديث.
)عطاء بن أبي مسلم الخراساني(، ذكره )خ( في الضعفاء، كنقل عن سعيد بن المسيب أنو   4ـ 

كذبو فقاؿ: كذب علٌي ما حدثتو، )ف( قاؿ )خ(: لم أعرؼ رجبل يركم عنو مالك يستحق الترؾ 
 غيره.

 أقوؿ: في التقريب: يهم كثيرا كيرسل كيدلس.
خ د س )عطاء أبو الحسن السوائي(، )يب(: ما كجدت لو راكيا غير الشيباني كلم أقف فيو 

على تعديل كال تجريح، كركايتو عندىم عن ابن عباس غير مجزـك بها، كقرأت بخط الذىبي: ال 
 يعرؼ.

يعرؼ إال بابنو، )يب( قاؿ ابن القطاف:  د ت س )عطاء العامرم الطائفي( كالد يعلى، )ف( ال
 مجهوؿ ما ركل عنو غير ابنو.



ع )عكرمة البربرم( مولى ابن عباس، كذبو ابن المسيب كابن عمر كيحيى بن سعيد، كذكر عند 
أيوب أنو ال يحسن الصبلة، فقاؿ أيوب: أىكى كافى يصلي؟! كعن مطرؼ: كاف مالك يكره أف 

فرية، كقاؿ عطاء: كاف أباضيا، كقاؿ مصعب الزبيرم: يرل يذكره، كقاؿ أحمد :يرل رأم الص
رأم الخوارج، كقاؿ يحيى بن أبي بكير: الخوارج الذين بالمغرب عنو أخذكا، )ف( قاؿ محمد 
بن سيرين: كذاب، كقاؿ حماد بن زيد في آخر يـو مات فيو: أحدثكم بحديث ما حدثت بو 

أيوب يحدث عن عكرمة قاؿ: إنما أنزؿ قط، ألني أكره أف ألقى اهلل كلم أحدث بو، سمعت 
اهلل متشابو القرآف ليضل بو. )يب( قاؿ ابن أبي ذؤيب: غير ثقة، كقاؿ الشافعي: قاؿ مالك: ال 

أرل ألحد أف يقبل حديثو، كقاؿ ابن معين: كاف ينتحل مذىب الصفرية، كقاؿ يزيد ابن أبي 
 باب زياد: دخلت على علي بن عبد اهلل بن عباس كعكرمة مقيد على
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الحش، فقلت: ما لهذا؟! قاؿ: إنو يكذب على أبي. كمثلو في )ف( عن عبد اهلل بن الحارث، 
 إلى غير ذلك مما ذكركه في ترجمتو.

أقوؿ: فمن العجب أف البخارم يركم في صحيحو عن ىذا الكذاب المنافق الداعية إلى 
كال عن اإلماـ محمد بن عبد المذىب السوء، كال يركم عن اإلماـ جعفر بن محمد الصادؽ 

اهلل النفس الزكية، ككذلك باقي أرباب صحاحهم لم يرككا عن أكثر آؿ محمد كثقلو األصغر، 
 كيرككف عن ىذا الرجس كأشباىو.

 ؽ )العبلء بن زيد( قاؿ أبو حاتم كالدارقطني: متركؾ. كقاؿ ابن المديني: يضع الحديث.
ال تحل الركاية عنو، كقاؿ ابن طاىر: يضع  ت )العبلء بن مسلمة الركاسي( قاؿ األزدم:

 الحديث، كقاؿ ابن حباف: يركم الموضوعات عن الثقات.
ؽ )علي بن ظبياف( قاضي بغداد، قاؿ ابن معين: كذاب خبيث، كقاؿ )د(: ليس بشيء، كقاؿ 

 أبو حاتم، ك )س(، كأبو الفتح: متركؾ.
يس بشيء، كقاؿ يزيد بن د ت ؽ )علي بن عاصم بن صهيب الواسطي(، قاؿ ابن معين: ل

ىاركف: ما زلنا نعرفو بالكذب، )ف( قاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ ابن معين مرة: كذاب ليس 
بشيء، كقاؿ ابن المديني: قاؿ خالد: كذاب فاحذركه، كقاؿ الدارقطني، كابن المديني، 
: إنو كأحمد: يغلط كيثبت على غلطو، كقاؿ ابن أبي خيثمة: قلت البن معين: إف أحمد يقوؿ

ليس بكذاب، قاؿ: ال كاهلل ما كاف عنده قط ثقة!! كال حدث عنو بشيء!! فكيف صار اليـو 
 عنده ثقة؟!!



خ د س ت )علي بن عبد اهلل بن جعفر أبو الحسن بن المديني البصرم(، قاؿ المركزم: 
سمعت أحمد كذبو. )يب( قيل إلبراىيم الحربي: أكاف ابن المديني يتهم بالكذب؟ فقاؿ: ال، 

 إنما حدث بحديث فزاد فيو كلمة ليرضي بها ابن أبي داكد.
 أقوؿ: كيف يجتمع نفي التهمة عنو كاإلقرار بزيادتو في الحديث عمدا؟! فتأمل!

ؽ )علي بن عركة(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ أبو حاتم: متركؾ الحديث، كقاؿ ابن 
 حباف: يضع الحديث، ككذبو صالح جزرة.

(1/55) 

 

ن مجاىد الكابلي( قاؿ يحيى بن الضريس: كذاب، كقاؿ ابن معين: يضع الحديث، ت )علي ب
كزاد في )يب(: صنف كتاب المغازم، فوضع للكل إسنادان، كفي )يب(: قاؿ محمد بن مهراف: 

 كذاب.
خ )علي بن أبي ىاشم عبيد اهلل(، )يب( قاؿ أبو حاتم: ترؾ الناس حديثو، كقاؿ األزدم: 

 ضعيف جدا.
ن يزيد بن أبي ىبلؿ األلهاني(، قاؿ الدارقطني: متركؾ. كقاؿ )س(: ليس بثقة. ت ؽ )علي ب

)يب( قاؿ الحاكم أبو أحمد: ذاىب الحديث. كقاؿ )س( في موضع كاألزدم كالبرقي: متركؾ، 
 كقاؿ الساجي: اتفق أىل العلم على تضعيفو.

ث ذاىب، كقاؿ ت ؽ )عمار بن سيف الضبى أبو عبد الرحمن(، )يب( قاؿ )خ(: منكر الحدي
 أبو نعيم: ال شيء، كقاؿ الدار قطني: متركؾ.

ـ ت ؽ )عمار بن محمد الثورم أبو اليقظاف( ابن أخت سفياف الثورم، قاؿ ابن حباف: استحق 
 الترؾ، كقاؿ )خ(: مجهوؿ.

ت ؽ )عمارة بن جوين( أبو ىاركف العبدم البصرم، قاؿ أحمد: ليس بشيء، كقاؿ )س(: 
ي: كذاب مفتر، كقاؿ شعبة: ألف أقدـ فتضرب عنقي أحب إلي من أف متركؾ، كقاؿ الجوزجان

أحدث عنو، كقاؿ ابن معين: ال يصدؽ في حديثو، كقاؿ الدارقطني: يتلىوَّف خارجي كشيعي، 
يعتبر بما يركيو عنو الثورم. )يب( قاؿ حماد بن زيد: كذاب، بالعشي شيء كبالغداة شيء، 

بن علية: يكذب، كقاؿ عثماف ابن أبي شيبة: كاف  كقاؿ أبو أحمد الحاكم: متركؾ، كقاؿ ا
كذابا، كقاؿ ابن البرقي: أىل البصرة يضعفونو، كقاؿ ابن عبد البر: أجمعوا على أنو ضعيف 

الحديث، كقد تحامل بعضهم فنسبو إلى الكذب، ككاف فيو تشيع، كأىل البصرة يفرطوف فيمن 
يف ال ينسبونو إلى الكذب كقد ركل يتشيع بين أظهرىم، ألنهم عثمانيوف. كقاؿ في )يب(: ك



ابن عدم في الكامل بسنده عن بهز بن أسد قاؿ: أتيتو فقلت: أخرج إلي ما سمعت من أبي 
سعيد، فأخرج لي كتابا فإذا فيو: حدثنا أبو سعيد أف عثماف أدخل في حفرتو كإنو لكافر باهلل؟! 

 فهذا كذب ظاىر على أبي سعيد.
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جلي( قاؿ أبو زرعة: ال يعرؼ، )ف(: مجهوؿ، كما قاؿ الرازياف، )يب( )عمارة بن حديد الب 4
 قاؿ أبو حاتم كابن السكن: مجهوؿ.

ت ؽ )عمر بن راشد بن شجرة( أبو حفص اليمامي، )ف( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، )يب( 
: ساقط، كقاؿ ابن حباف: يضع الحديث.  قاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ ابن حـز

اهلل بن يعلى بن مرة(، قاؿ الدارقطني: متركؾ، )يب( قاؿ ابن معين: ليس د ؽ )عمر بن عبد 
 بشيء، كقاؿ أبو حاتم: متركؾ، كقاؿ جرير بن عبد الحميد: كاف يشرب الخمر.

ع )عمر بن علي بن عطاء بن مقدـ المقدمي البصرم أبو جعفر(، قاؿ ابن سعد: يدلس تدليسا 
: ىشاـ بن عركة كاألعمش. )يب( قاؿ أحمد شديدا، يقوؿ: سمعت كحدثنا ثم يسكت، فيقوؿ

 كابن معين كالساجي كعمر بن شيبة: يدلس.
د س )عمر بن معتب( كيقاؿ: ابن أبي معتب المدني، )ف(: ال يعرؼ، )يب( قاؿ أحمد كأبو 

 حاتم: ال أعرفو، كذكره العقيلي كغيره في الضعفاء.
الحافظ: متركؾ. )ف( قاؿ  ت ؽ )عمر بن ىاركف البلخي( مولى ثقيف، قاؿ )س( كأبو علي

يحيى: كذاب خبيث، كقاؿ صالح جزرة: كذاب، كقاؿ أحمد كابن مهدم: متركؾ. )يب( قاؿ 
 أبو زكريا: كذاب خبيث، كقاؿ إبراىيم بن موسى: تركوا حديثو، كقاؿ ابن معين: يكذب.

 )عمرك بن بجداف(، )يب( قاؿ أحمد كابن القطاف: ال يعرؼ. )ف(: كيثّْق مع جهالتو. 4
أقوؿ: ىذا من الجمع بين المتضادين ،كالتحسين لو مع الجهل بحالو، ففي )ف( بعد ذكر 

 حديث لو قاؿ: حسَّنو )ت( كلم يػيرىقّْو إلى الصحة للجهل بحاؿ عمرك!!!
ؽ )عمرك بن خالد الواسطي(، قاؿ ابن معين كأحمد: كذاب، كقاؿ ككيع: كاف في جوارنا يضع 

، )يب( قاؿ إسحاؽ بن راىويو كأبو زرعة: يضع الحديث، الحديث، )ف( قاؿ الدارقطني: كذاب
 كقاؿ )د(: كذاب، كقاؿ )س(: متركؾ.
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ت ؽ )عمرك بن دينار البصرم أبو يحيى األعور( قهرماف آؿ الزبير بن شعيب البصرم، قاؿ 
ابن معين مرة: ذاىب، كمرة: ليس بشيء. )يب( قاؿ )س(: ليس بثقة، كقاؿ )د(: ليس بشيء، 

 ابن حباف: ينفرد بالموضوعات عن األثبات. كقاؿ
ـ ت س ؽ )عمرك بن سعيد بن العاص األموم( المعركؼ باألشدؽ. )يب(: كلي المدينة 

لمعاكية كيزيد، ثم طلب الخبلفة كغلب على دمشق، ثم قتلو عبد الملك بعد ما أعطاه األماف، 
الجيوش إلى قتاؿ ابن الزبير،  ثم نقل عن الطبرم أنو كاف كاليا ليزيد على المدينة ككاف يجهز

فحدثو أبو شريح أف مكة حراـ فأجابو عمرك بأف الحـر ال يعيذ عاصيا، ثم قاؿ: ككاف عمرك 
أكؿ من أسٌر البسملة في الصبلة مخالفة البن الزبير، ألنو كاف يجهر بها، ركل ذلك الشافعي 

 كغيره بإسناد صحيح.
الملقب بلطيم الشيطاف، المخاطب لرسوؿ اهلل أقوؿ: ال يسع المقاـ ذكر مخازم ىذا الفاسق 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم بعد قتل الحسين عليو السبلـ كىو على المنبر بقولو: ثار بثارات يا 
رسوؿ اهلل!!! فيا عجبا من القـو كيف يحتجوف بركايتو؟! ككيف يثقوف بو في دينهم كىو ال دين 

 اص كمركاف كسمرة كأشباىهم!!!لو؟! كلكن ال عجب فإنو ليس بأسوأ من ابن الع
د )عمرك بن عبد اهلل بن األسوار اليماني(، سرؽ كتابا من عكرمة فنسخو، كقاؿ ىشاـ بن 

يوسف القاضي: ليس بثقة، كقاؿ ابن معين: كاف سيء األخذ في حاؿ تحملو من عكرمة، كاف 
 يشرب فيقوؿ عكرمة: اطلبوه فيجده فيقـو كىو سكراف، فيقوؿ لو عكرمة:

 
 على صدرؾ من بردىا ... إني أرل الناس يموتونا أصبب

 
 )يب(: كاف معمرا إذا حدث أىل البصرة سماه، كإذا حدث أىل اليمن ال يسميو.

 أقوؿ: انظر كاعتبر!!!
خ د )عمرك بن مرزكؽ أبو عثماف الباىلي البصرم(، قاؿ ابن المديني: اتركوا حديث العمرين 

كابن عمار: ليس بشيء، كقاؿ ابن المديني: ذىب  يعنيو كعمرك بن حكاـ، )يب( قاؿ العجلي
 حديثو، كقاؿ األزدم: كاف علي بن المديني صديقا
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ألبي داكد، ككاف أبو داكد ال يحدث حتى يأمره علي، ككاف ابن معين يطرئ عمرك بن مرزكؽ 
بما كيرفع ذكره، كال يصنع ذلك بأبي داكد لطاعتو لعلي، كقاؿ سليماف بن حرب: جاء عمرك 



 ليس عندىم فحسدكه.
أقوؿ: تدبر في ىذه األحواؿ كاعرؼ منازؿ ىؤالء الرجاؿ!! كمن المضحك ما في )يب( قاؿ 

ابن عدم: سمعت أحمد بن محمد بن مخلد يقوؿ: لم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلس 
عمرك بن مرزكؽ، كاف فيو عشرة آالؼ رجل. ليت شعرم أم مجلس يسع ىذا المقدار؟! كأم 

يبلعهم إال أف يرقى في المناـ على أعواد األكىاـ، كأسخف من ذلك ما في )يب( ك )ف( صوت 
أنو قيل لو: أتزكجت ألف امرأة؟! قاؿ: أك زيادة. كقد منع اهلل تعالى من الجمع بين أكثر من 

 أربع، فكيف يقع عادة زكاج أكثر من ألف امرأة على التعاقب؟!!
مي صاحب طاككس(، )يب( قاؿ ابن خراش كابن ـ د ت س )عمرك بن مسلم الجندم اليما

: ليس بشيء، كقاؿ ابن المديني: ذكره يحيى بن سعيد فحرؾ يده كقاؿ: ما أرل ىشاـ بن  حـز
حجير إال أمثل منو. قلت لو: أضرب على حديث ىشاـ؟ قاؿ: نعم. كقاؿ عبد اهلل بن أحمد: 

مركا ، كقاؿ: ىشاـ قلت البن معين: عمرك بن مسلم أضعف أك ىشاـ بن حجير؟ فضعف ع
 أحب إلي.

 أقوؿ: سيأتي إف شاء اهلل في ترجمة ىشاـ أف ابن معين ضعفو جدا.
ت ؽ )عمرك بن كاقد الدمشقي( مولى بني أمية، ركل الفسوم عن دحيم: لم يكن شيوخنا 

يحدثوف عنو، قاؿ: ككأنو لم يشك أنو يكذب. كقاؿ مركاف الطاطرم: كذاب، كقاؿ الدارقطني: 
 ىالك، قاؿ أبو مسهر: ليس بشيء. كقاؿ )س( كالبرقاني: متركؾ. متركؾ. )ف(:

 س ؽ )عمراف بن حذيفة(، )ف(: ال يعرؼ، )يب(: أحد المجاىيل.
خ د س )عمراف بن حطاف السدكسي( لعنو اهلل كضاعف عذابو، )يب( قاؿ الدارقطني: متركؾ 

الصفرية كفقيههم  لسوء اعتقاده كخبث مذىبو، قاؿ المبرد في الكامل: كاف رأس القعد من
 كخطيبهم، قاؿ في )يب(: كالقعد الخوارج ال يركف
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الحرب، بل ينكركف على أمراء الجور حسب الطاقة، كيزينوف مع ذلك الخركج، كلكن ذكر أبو 
 الفرج األصبهاني أنو صار قعديا لما عجز عن الحرب.

ى النفاؽ كمذىب السوء؟! أقوؿ: أم عذر للبخارم في االحتجاج بحديثو كىو من الدعاة إل
كعندىم أف الداعية لغير مذىبهم غير معتبر الركاية، كإف زعم )د( أف الخوارج أصح ذكم 

األىواء حديثا، على أنو قد رده في )يب( فقاؿ: ليس على إطبلقو، فقد حكى ابن أبي حاتم 
نهم كانوا عن القاضي عبد اهلل بن عقبة المصرم كىو ابن لهيعة عن بعض الخوارج ممن تاب أ



إذا ىوكا أمران صيركه حديثا، كىذا ىو المناسب لمركقهم عن الدين بنص النبي األمين عليو 
السبلـ، كىل ييرجا ممن ال يحتـر دماء المسلمين كأموالهم، كال يرعى حرمة أخي النبي كنفسو 

 أف يكوف صادقا في قولو، ثقة في نقلو؟!
نو أخرج عنو قبل أف رأل ما رأل، فقاؿ: فيو كقد ذكر في )يب( أف بعضهم اعتذر للبخارم بأ

نظر، ألنو أخرج لو من ركاية يحيى بن أبي كثير عنو، كيحيى إنما سمع منو في حاؿ ىربو من 
 الحجاج، ككاف الحجاج طلبو ليقتلو من أجل المذىب، كقصتو في ىربو مشهورة.

موصلي قاؿ: لم يمت ثم قاؿ في )يب(: ذكر أبو زكريا الموصلي عن محمد بن بشير العبدم ال
عمراف بن حطاف حتى رجع عن رأم الخوارج، كىذا أحسن ما يعتذر بو عن تخريج )خ( لو، 

كفيو: أف التوبة المتأخرة لو سلمت ال تنفع في إخراجو عنو، كىو على مذىبو الفاسد، كفي حاؿ 
لو في مدح ال يصح اإلخراج عنو بها، فلم يبق للبخارم عذر إال أنو يعظمو في نفسو، كيشكر قو 

 ابن ملجم لعنو اهلل:
 

 يا ضربة من تقي ما أراد بها ... إال ليبلغ من ذم العرش رضوانا
 أكفى البرية عند اهلل ميزانا
 إني ألذكره يوما فأحسبو

 
 د ت )عمراف بن خالد أبو خالد(، قاؿ ابن عدم كالعقيلي: مجهوؿ.

اؿ )د(: كاف قدريا، )ف(: قاؿ ع )عمير بن ىاني العنسي( أبو الوليد الدمشقي الدارابي، ق
العباس بن الوليد بن صبيح: قلت لمركاف بن محمد: ال أرل سعيد بن عبد العزيز ركل عن 

 عمير بن ىاني، فقاؿ: كاف أبغض إلى سعيد من النار.
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قلت: كًلمى؟ قاؿ: أك ليس ىو القائل على المنبر حين بويع ليزيد بن عبد الملك: سارعوا إلى 
 يعة إنما ىما ىجرتاف ىجرة إلى اهلل كرسولو كىجرة إلى يزيد.ىذه الب

أقوؿ: ليس على البخارم كغيره في مثل ىذا خفاء، كلكن القـو فيو كنحوه سواء، كفي )ف( قاؿ 
جابر: حدثني عمير بن ىاني قاؿ: كالني الحجاج الكوفة، فما بعث إلي في إنساف أحده إال 

 تو، فعزلني.حددتو، كال في إنساف أقتلو إال أرسل
أقوؿ: ال ريب أف الحد كالقتل لمجرد أمر الحجاج سواء في الحرمة كالوالية ًمن ًقبلىًو، فبل عذر 



لو كقد كىذىبى عدكي اهلل في دعول مخالفة الحجاج، فإنو لو أطلق كاحدا ممن يريد الحجاج 
لىهم لجعلو عوضو، كما كذب في إظهار النسك كالعبادة، كيف كىو داعية المن افق يزيد بن قػىتػٍ

؟!  الوليد؟! كعامل الحجاج الظلـو
خ د )عنبسة بن خالد بن يزيد اإليلي األموم( موالىم، قاؿ أبو حاتم: كاف على خراج مصر، 

ككاف يعلق النساء بالثدم، كقاؿ الفسوم: قاؿ يحيى بن كثير: إنما يحدث عنو مجنوف أك 
ا لنا كلعنبسة أم شيء خرج علينا أحمق، لم يكن موضعا للكتابة عنو، كقاؿ أحمد بن حنبل: م

منو؟! ىل ركل عنو غير أحمد بن صالح؟! )يب( قاؿ يحيى بن كثير: إف عنبسة ركل عن يونس 
عن ابن شهاب، قاؿ: كفدت على مركاف كأنا محتلم، قاؿ يحيى بن كثير: ىذا باطل، إنما كفد 

 على عبد الملك.
ألشدؽ، )يب( قاؿ الدارقطني: كاف خ ـ د )عنبسة بن سعيد بن العاص األموم( أخو عمرك ا
 جليس الحجاج، كقاؿ الزبير: كاف انقطاعو إلى الحجاج.

 أقوؿ: كالرجل يعرؼ بقرينو.
ت ؽ )عنبسة بن عبد الرحمن بن عنبسة بن سعيد بن العاص األموم(، قاؿ )خ(: تركوه، كقاؿ 

معين: ال أبو حاتم: يضع الحديث. )ف( ركل )ت( عن )خ(: ذاىب الحديث. )يب( قاؿ ابن 
 شيء، كقاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ األزدم: كذاب.

د ؽ )عيسى بن عبد األعلى(، )ف(: ال يكاد يعرؼ كحديثو فرد منكر، كقاؿ ابن القطاف: ال 
 أعلمو مذكورا في شيء من كتب الرجاؿ، كال في غير ىذا الحديث.
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متركؾ. )يب( قاؿ  ؽ )عيسى بن أبي عيسى ميسرة المدني الحناط(، قاؿ )س( كالفبلس:
 الدارقطني ك)د(: متركؾ، كقاؿ ابن معين: ليس بشيء كال يكتب حديثو.

ت ؽ )عيسى بن ميموف القرشي( مولى القاسم بن محمد، )ف( قاؿ )خ(: ليس بشيء، كقاؿ 
)س(: ليس بثقة، كقاؿ الفبلس: متركؾ، كقاؿ ابن حباف: يركم أحاديث كلها موضوعة، كقاؿ 

 ىذه األحاديث التي تركم عن القاسم عن عائشة؟! قاؿ: ال أعود. ابن مهدم: قلت لو: ما
 حرؼ الفاء

ت ؽ )فائد بن عبد الرحمن( أبو الورقاء العطار الكوفي، )يب( قاؿ ابن معين: ليس بثقة كليس 
بشيء، كقاؿ أحمد: متركؾ، كقاؿ أبو زرعة كأبو حاتم: ال ييشتغل بو، كقاؿ أبو حاتم: ذاىب 

و، كلو أف رجبل حلف أف عامة حديثو كذب لم يحنث، كقاؿ )د(: ليس الحديث ال يكتب حديث



بشيء، كقاؿ )س( مرة: ليس بثقة، كأخرل: متركؾ، كقاؿ الحاكم: ركل أحاديث موضوعة، )ف( 
 قاؿ مسلم بن إبراىيم: دخلت عليو كجاريتو تضرب بين يديو بالعود.

ابن معين: ليس بشيء كال ع )فضيل بن سليماف النميرم( أبو سليماف البصرم، )يب( قاؿ 
يكتب حديثو، كقاؿ اآلجرم عن )د(: كاف عبد الرحمن ال يحدث عنو، قاؿ: كسمعت )د( 

 يقوؿ: ذىب فضيل كالسمتي إلى موسى بن عقبة فاستعارا منو كتابا فلم يرداه.
ع )فليح بن سليماف أبو يحيى المدني(، كفليح لقب غلب عليو كاسمو عبد الملك، )ف( قاؿ 

: ليس بثقة، كقاؿ مرة: يتقى حديثو. )يب( قاؿ )د(: ليس بشيء، كقاؿ الطبرم: كاله ابن معين
المنصور على الصدقات، ألنو أشار عليو بحبس بني حسن لما طلب محمد بن عبد اهلل بن 

 الحسن.
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 حرؼ القاؼ
عين:  ؽ )القاسم بن عبد اهلل العدكم العمرم(، قاؿ )س( كأبو حاتم: متركؾ، )ف( قاؿ ابن م

كذاب، كقاؿ أحمد: يكذب كيضع الحديث. )يب( قاؿ أحمد: أؼ أؼ ليس بشيء، كقاؿ 
 مرة: كذاب يضع الحديث، كقاؿ العجلي كاألزدم: متركؾ.

د ت ؽ )قبيصة بن المهلب(، قاؿ ابن المديني: مجهوؿ لم يرك عنو غير سماؾ بن حرب. 
 )يب( قاؿ )س(: مجهوؿ.

كسي البصرم(، )ف(: مدلس، )يب( قاؿ ابن المديني: ع )قتادة بن دعامة أبو الخطاب السد
قلت ليحيى بن سعيد: إف عبد الرحمن يقوؿ: اترؾ كل من كاف رأسا في بدعة كيدعو إليها، 

قاؿ: كيف تصنع بقتادة، كابن أبي داكد، كعمر بن ذر، كذكر قوما؟ كقاؿ ابن حباف: كاف مدلسا 
 على قدر فيو.

كوفي(، قاؿ يحيى: ال يكتب حديثو، كقاؿ )س(: متركؾ، د ت ؽ )قيس بن الربيع أبو محمد ال
)ف( قاؿ ابن القطاف: ضعيف عندىم، كقاؿ محمد بن عبيد الطنافسي: استعملو أبو جعفر على 

المدائن، فعلق النساء بثديهن، كأرسل عليهن الزنانير، )يب( قاؿ محمد بن عمار: كاف عالما 
 فر الناس عنو.بالحديث، لكنو لما كلي المدائن علق رجاال فن

 حرؼ الكاؼ
ت ؽ )كثير بن زاذاف النخعي الكوفي(، قاؿ أبو حاتم كأبو زرعة: مجهوؿ، كقاؿ ابن معين: ال 

 أعرفو.



خ ـ د ت ؽ )كثير بن شنظير أبو قرة البصرم(، قاؿ ابن معين مرة: ليس بشيء، كقاؿ 
: ضعيف جدا.  الفبلس: كاف يحيى بن سعيد ال يحدث عنو، )يب( قاؿ ابن حـز

د ت ؽ )كثير بن عبد اهلل بن عمرك بن عوؼ المزني المدني(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، 
كقاؿ الدارقطني: متركؾ، كضرب أحمد على حديثو، )ف( قاؿ )د( كالشافعي: ركن من أركاف 

 الكذب. )يب( قاؿ أحمد: ليس بشيء، كقاؿ )د(:
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أركاف الكذب، كقاؿ )س( مرة: متركؾ،  أحد الكذابين، كقاؿ الشافعي: أحد الكذابين أك أحد
 كقاؿ ابن عبد البر: مجمع على ضعفو.

 حرؼ البلـ
د ت ؽ )لمازة بن زياد األزدم أبو لبيد البصرم(، )ف(: حضر كقعة الجمل ككاف ناصبيا يناؿ 

من علي ]عليو السبلـ[ كيمدح يزيد. )يب( قاؿ ابن معين: كاف شتاما يشتم عليا ]عليو 
و لبيد: قلت لو: لم تسب عليا ]عليو السبلـ[؟ قاؿ: أال أسب رجبل قتل منا السبلـ[، كقاؿ أب

خمسمائة كألفين كالشمس ىاىنا، كقاؿ ابن سعد: ثقة، كقاؿ حرب عن أبيو: كاف صالح 
الحديث كأثنى عليو ثناء حسنا. قاؿ في )يب(: كنت أستشكل توثيقهم الناصبي غالبا كتوىينهم 

يا كرد في حقو: )) ال يحبو إال مؤمن كال يبغضو إال منافق ((، ثم الشيعة مطلقا، كال سيما أف عل
ظهر لي في الجواب عن ذلك: أف البغض ىاىنا مقيد بسبب كىو كونو نصر النبي صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم، ألف الطبع البشرم بغض من كقعت منو إساءة في حق المبغض كالحب 
،  بعكسو، كذلك ما يرجع إلى أمور الدنيا غالبا، كالخبر في حب علي كبغضو ليس على العمـو

فقد أحبو من أفرط فيو حتى ادعا أنو نبي أك أنو إلو، كالذم في حق علي كرد مثلو في حق 
األنصار، كأجاب العلماء أف بغضهم ألجل النصرة كاف ذلك عبلمة النفاؽ كبالعكس، فكذا 

بصدؽ اللهجة كالتمسك يقاؿ في حق علي، كأيضا فأكثر من يوصف بالنصب يكوف موصوفان 
بأمور الديانة بخبلؼ من يوصف بالرفض، فإف غالبهم كاذب كال يتورع في األخبار!!! كاألصل 
فيو: أف الناصبة اعتقدكا أف عليا قتل عثماف أك أعاف عليو، فكاف بغضهم لو ديانة بزعمهم، ثم 

 انضاؼ إلى ذلك أف منهم من قيتلت أقاربو في حركب علي.
بغض علي عليو السبلـ بسبب نصر النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم خطأ أقوؿ: إف تقييد 

كاضح، إذ يستلـز ليغوية كبلـ رسوؿ اهلل في إظهار فضل علي عليو السبلـ، ألف كل من أبغض 
أحدان لنصرة النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم منافق من دكف خصوصية لعلي عليو السبلـ، ككيف 



مدح أمير المؤمنين عليو السبلـ بقولو، كما سبق عن صحيح مسلم: يحسن التقييد بالنصرة مع ت
 )) كالذم فلق الحبة، كبرأ
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النسمة، إنو لعهد النبي األمي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلٌي أنو ال يحبني إال مؤمن كال يبغضني 
من التقييد إال منافق ((، فإنو لو قصد النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ما زعمو ابن حجر 

بالنصرة لما كاف معنى لتمدح اإلماـ بذلك، كحاصل مقصود ابن حجر أف نفس بغض علي عليو 
السبلـ كالنصب لو كسبو ليس نقصا كعيبا، تبرئة ألصحابو من العيب، كإف كرد مستفيضا أك 

متواترا أف من سب عليا كأبغضو فقد سب رسوؿ اهلل كأبغضو، كىذا الوجو مخصوص عنده بمن 
العداكة ألمير المؤمنين كسبو، بخبلؼ من أبغض باقي الصحابة كسبهم، فإنو ال يكوف نصب 

معذكرا أصبل، بل يكوف محبل لكل نقص، كأىبل لكل لعن، فهل ىذا إال التعصب كالهول؟! 
كليت شعرم كيف ال يكوف مبغض علي عليو السبلـ منافقا مع اتضاح تعظيم النبي صلى اهلل 

يو السبلـ بوجوه التعظيم؟! كالثناء عليو بطرؽ الثناء؟! فبل يكوف عليو كآلو كسلم لعلي عل
بحسب الحقيقة بغض علي كسبو إال استهزاء برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كطرحا 

 لفعلو كقولو، فهل يكوف نفاؽ أعظم من ىذا ؟!!
 دلة.كأما خركج الغبلة، فبالدليل كسائر العمومات في الكتاب كالسنة المخصصة باأل

كأما قولو: كرد في حق األنصار مثلو، فكذب افتعلو النواصب لدفع فضل سيد المسلمين كإماـ 
المتقين، كلو سيلّْم فمعناه كما نقلو عن علمائهم أف بغضهم ألجل النصرة عبلمة النفاؽ، ألف 

م التعليق على الوصف مشعر بالحيثية، بخبلؼ ما كرد في أمير المؤمنين عليو السبلـ، فإنو ل
يذكر فيو إال ما يدؿ على إرادة شخصو الكريم، ببل اشتماؿ على ما يوىم إرادة النصرة، فقد 

ظهر من ىذا أنو ال يجوز قبوؿ ركاية الناصب مطلقا، ألنو منافق كالمنافق أشد من الكافر 
الصريح، كفي أسفل درؾ من النار كما ذكره اهلل سبحانو في كتابو العزيز، كمجرد إفادة خبره 

ن لو كجد ناصب ثقة ال يجعلو حجة، ألف اهلل سبحانو قد ذـ في كتابو العزيز متبع الظن الظ
فقاؿ: } إف يتبعوف إال الظن {، كقاؿ: } إف الظن ال يغني من الحق شيئا {، كال دليل خاصا 

 يقتضي إخراج الظن الحاصل من خبر المنافق كالكافر.
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نصب مشهور بصدؽ اللهجة، ففيو أف الشهرة إنما ىي كأما ما ذكره من أف أكثر من يوصف بال
عند أشباىو، على أنو مناؼو لما ذكره سابقا بترجمة عمراف بن حطاف من أف الخوارج إذا ىوكا 

 أمران صيَّركه حديثا!!
كأما دعول تمسكهم بأمور الديانة، فمناؼو لما كصفهم بو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

ن، كلو سيلّْم فليس تمسكهم بدينهم إال كتمسك اليهود بديانتهم، ال ييصىيّْر من المركؽ عن الدي
 أخبارىم حجة.

كأما ما زعمو من أف غالب من يوصف بالرفض كاذب، فتحامل نشأ من العداكة الدينية كالعصبية 
المذىبية، كال نعرؼ بعد التحامل سببا لهذه الدعول إال ركاية الشيعة لفضائل أىل البيت 

ن أعدائهم، كقد سبق أنها دليل الثقة، إذ ال يػيٍقًدـ راكيها إال على سيوؼ ظلمة األمراء، كمطاع
كأسنة أقبلـ نصاب العلماء، كسهاـ ألسنة أىل الدنيا من الخطباء، كىذا دليل على أف راكم 

 تلك الركايات أشد الناس إنصافا كثقة.
، ففيو أف دعول اعتقادىم مكابرة كأما قولو: كاألصل فيو أف الناصبة اعتقدكا ... إلى آخره

محضة من المدعي كالمدعا لو، على أف الشيعة أيضا اعتقدكا، ككاف اعتقادىم عن األدلة القوية 
أف المشائخ الثبلثة اغتصبوا حق أمير المؤمنين، كخالفوا كصية النبي األمين، فكاف اعتقاد 

! كىل الفرؽ إال أف الشيعة تمسكوا الشيعة فيهم ديانة، فما بالهم ال تعتبر ركايتهم كالنواصب؟
 بالثقلين، كالنواصب نبذكىما كراء ظهورىم؟! كالناس إلى أشباىهم أميل.

كأما قولو: ثم انضاؼ إلى ذلك ... إلى آخره، فمن الطرائف إذ لو كاف ىذا عذرا لما قبح بغض 
 كبلـ محل آخر.المشركين لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ألنو قتل أقاربهم، كلتماـ ال

)الليث بن أبي سليم بن زنيم الكوفي( قاؿ أحمد: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأيا منو  4ـ 
في ليث، كىماـ، كمحمد بن إسحاؽ ال يستطيع أحد أف يراجعو فيهم، )يب( قاؿ أبو زرعة، 

 كأبو حاتم: ال ييشتغل بو.
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 حرؼ الميم
صرم(، قاؿ )د(: شديد التدليس، )يب( قاؿ أحمد: د ت ؽ )مبارؾ بن فضالة أبو فضالة الب

يدلس، كقاؿ أبو زرعة: يدلس كثيرا، كقاؿ الفبلس: كاف عبد الرحمن كيحيى بن سعيد ال 
 يحدثاف عنو.

د ت ؽ )المثنى بن الصباح اليمامي(، قاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ ابن عدم: ضعفو األئمة 



 الجنيد: متركؾ. المتقدموف، كقاؿ الساجي: ضعيف جدا، كقاؿ ابن
)مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي(، قاؿ أحمد: ليس بشيء، كقاؿ )خ(: كاف ابن مهدم  4ـ 

ال يركم عنو، كقاؿ الفبلس: سمعت يحيى بن سعيد يقوؿ: لو شئت أف يجعلها مجالد كلها عن 
 الشعبي عن مسركؽ عن عبد اهلل فعل. )يب( قاؿ الدارقطني: ال يعتبر بو.

بير المقرئ المكي(، )ف( قاؿ أبو بكر بن عياش لؤلعمش: ما باؿ تفسير ع )مجاىد بن ج
مجاىد مخالف أك شيء نحوه؟ قاؿ: أخذه من أىل الكتاب. كفي )يب(: ما بالهم يقولوف 
تفيسر مجاىد؟ قاؿ: كانوا يركف أنو يسأؿ أىل الكتاب. كفي )ف(: كًمن أىنكًر ما جاء عن 

سى ربك أف يبعثك مقاما محمودا {، قاؿ: ييجلسو معو مجاىد في التفسير في قولو تعالى: } ع
 على العرش.

أقوؿ: ال ينبغي أف يستنكره كإف كاف تجسيما!! فإنهم رككا ما ىو أخزل، مثل: إف اهلل سبحانو 
خلق آدـ على صورتو، كمثل: إنو يدخل رجلو سبحانو في النار فتقوؿ: قط قط ... إلى غير 

في شرح البخارم: مجاىد معلـو التدلس، فعنعنتو ال ذلك. كفي )يب( قاؿ القطب الحلبي 
 تفيد الوصل.

)محمد بن إسحاؽ بن يسار( صاحب السيرة، قاؿ مالك: دجاؿ من الدجاجلة، )ف( قاؿ  4ـ 
يحيى القطاف: أشهد أنو كذاب، كقاؿ ىشاـ بن عركة: كذاب، )يب( قاؿ أحمد: يدلس، كسألو 

 : ال كاهلل.أيوب بن إسحاؽ فقاؿ: تقبلو إذا انفرد؟ قاؿ
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ع )محمد بن بشار بن عثماف( أبو بكر بندار البصرم الحافظ، كذبو الفبلس، قاؿ في )يب(: 
 يحلف إنو يكذب، كقاؿ عبد اهلل الدكرقي: جرل ذكره عند ابن معين فرأيتو ال يعبأ بو.

 د ؽ )محمد بن ثابت العبدم البصرم(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء. )يب( قاؿ أبو داكد
 السجستاني: ليس بشيء.

د ؽ )محمد بن جابر السحيمي اليمامي األعمى(، )يب( قاؿ أبو زرعة: ساقط الحديث عند 
أىل العلم، كقاؿ أحمد: ال يحدث عنو إال شر منو، كقاؿ ابن حباف: كاف أعمى يلحق في كتبو 

 ما ليس من حديثو، كيسرؽ ما ذككر بو فيحدث بو.
قطيعي( المعركؼ بالسمين، قاؿ ابن معين كابن المديني:  ـ د )محمد بن حاتم بن ميموف ال

 كذاب، كقاؿ الفبلس: ليس بشيء.
ت )محمد بن الحسن بن أبي زيد(، قاؿ ابن معين: يكذب، كقاؿ )س(: متركؾ. كقاؿ )د(:  



 كذاب.
د ت ؽ )محمد بن حميد بن حياف الحافظ الرازم(، قاؿ )س(: ليس بثقة، كقاؿ فضلك 

وف ألف حديث ال أحدث عنو بحرؼ، كقاؿ صالح جزرة: ما رأيت الرازم: عندم منو خمس
أحذؽ بالكذب منو كمن سليماف الشاذكوني، كقاؿ أيضا: ما رأيت أجرأ على اهلل منو، كقاؿ ابن 

خراش: كاف كاهلل يكذب، ككذبو أبو زرعة، )ف( قاؿ الكوسج: أشهد أنو كذاب، )يب( قاؿ 
و نعيم بن عدم: سمعت أبا حاتم كعنده ابن )س( مرة: ليس بشيء، كأخرل: كذاب، كقاؿ أب

خراش كجماعة من مشائخ أىل الرم كحفاظهم فذكركا ابن حميد فأجمعوا على أنو ضعيف 
جدا، كأنو يحدث بما لم يسمع، كأنو يأخذ أحاديث أىل البصرة كالكوفة فيحدث بها عن 

 الرازيين.
زرعة: يدعو إلى اإلرجاء، كقاؿ  ع )محمد بن خاـز أبو معاكية الضرير الكوفي(، )يب( قاؿ أبو

 )د(: كاف رئيس المرجئة بالكوفة، كقاؿ ابن سعد: يدلس، كقاؿ يعقوب بن شيبة: ربما يدلس.
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ؽ )محمد بن خالد الواسطي الطحاف(، قاؿ ابن معين: كذاب، إف لقيتموه فاصفعوه، )يب( 
 ا كاحدا ثم حدث عنو كثيرا.قاؿ أبو زرعة: رجل سوء، كقاؿ: قاؿ: لم أسمع من أبي إال حديث

 ؽ )محمد بن دأب المديني(، قاؿ أبو زرعة: كاف يضع الحديث، )ف(: كذبو ابن حباف كغيره.
)محمد بن زياد األلهاني( أبو سفياف الحمصي، )يب( قاؿ الحاكم: اشتهر عنو النصب   4خ 

م الشيعي، كحريز بن عثماف، )ف( كثقو أحمد كالناس، كما علمت فيو مقالة سول قوؿ الحاك
 أخرج )خ( في الصحيح لمحمد بن زياد كحريز بن عثماف، كىما ممن اشتهر عنو النصب.

أقوؿ: حركت الذىبي حمية المذىب فنسب الحاكم بزعم االنتقاـ منو إلى التشيع، كما نقم 
عليو إال دين اهلل كحب آؿ المصطفى المطهرين من الرجس، ثم أنكر نصب األلهاني فقاؿ: ما 

من محمد، بلى غالب الشاميين فيهم توقف عن أمير المؤمنين علي من يـو صفين علمت ىذا 
... إلى آخر كبلمو. فليت شعرم ما معنى التوقف كشعارىم سب إماـ المتقين، كدينهم بغض 

السادة األطهار؟! فما أدرم ما يريد منهم الذىبي حتى يجعل ذلك توقفا، كىل يرتفع اإلشكاؿ 
 هاني كىو يركم عن حريز الذم ال مجاؿ إلنكار نصبو.عن )خ( بإنكار نصب األل

ت )محمد بن زياد اليشكرم الطحاف(، قاؿ أحمد: كذاب أعور يضع الحديث، كقاؿ ابن معين 
كالدارقطني: كذاب، كقاؿ أبو زرعة: يكذب. )يب( قاؿ )س( كالفبلس كالجوزجاني: كذاب، 

 لحديث.كذكره البرقي في طبقة الكذابين، كقاؿ ابن حباف: يضع ا



ت ؽ )محمد بن سعيد( المصلوب الشامي، قاؿ )س(: الكذابوف المعركفوف بوضع الحديث 
أربعة، كذكره منهم، كقاؿ أبو أحمد الحاكم: يضع الحديث، كقاؿ أحمد: يضع الحديث عمدا. 
كصلبو أبو جعفر على الزندقة. )يب( قاؿ ابن نمير: كذاب يضع الحديث، كقاؿ أبو مسهر: ىو 

ردف، كقاؿ أحمد بن صالح المصرم: زنديق ضربت عنقو، كضع أربعة آالؼ من كذابي األ
 حديث عند ىؤالء الحمقى، كقاؿ
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ابن حباف: يضع الحديث ال يحل ذكره إال على كجو القدح فيو، كقاؿ الجوزجاني: مكشوؼ 
زرؽ: األمر ىالك، كقاؿ الحاكم: ساقط ال خبلؼ بين أىل النقل فيو، كقاؿ خالد بن يزيد األ

 قاؿ محمد بن سعيد: لم أباؿ إذا كاف الكبلـ حسنا أف أجعل لو إسنادا، إلى كثير مما قيل فيو.
أقوؿ: كىذا الكذاب الشهير بينهم، قد ركل عنو كبار ركاتهم كدلسوه، قاؿ في )ف(: ركل عنو 

مو ابن عجبلف، كالثورم، كمركاف الفزارم، كأبو معاكية، كالمحاربي، كآخركف، كقد غيركا اس
على كجوه سترا لو كتدليسا لضعفو ... إلى أف قاؿ: قاؿ عبد اهلل بن أحمد بن سواد: قلبوا 
اسمو على مائة اسم كزيادة قد جمعتها في كتاب، كنحوه في )يب(، كذكر جماعة كثيرة من 

 أكابر ركاتهم الراكين عنو، كقاؿ في )ف(: كقد أخرجو )خ( في مواضع كظنو جماعة.
ألمر على )خ(، كاألقرب أنو دلسو اتباعا لسلفو، كما دلس عبد اهلل بن أقوؿ: يبعد خفاء ا

صالح، كلو سيلّْم فهو جهل كبير من )خ(، كعيب عظيم في صحيحو، كإذا كاف مثل ىذا 
الكذاب الشهير قد دلسو عظماؤىم، كاشتملت على ركاياتو صحاحهم، فكيف تعتبر أخبارىم، 

 كتلحظ بعين الصحة كالثقة بها؟!
ؽ )محمد بن طلحة بن مصرؼ اليامي الكوفي(، قاؿ ابن معين: ثبلثة يتقى حديثهم:  خ ـ د ت

محمد بن طلحة، كفليح بن سليماف، كأيوب بن عتبة، سمعت ىذا من أبي كامل مظفر بن 
مدرؾ، كقاؿ مظفر: قاؿ محمد بن طلحة: أدركت أبي كالحلم، كقد ركل عن أبيو أحاديث 

عن أبيو كأبوه قديم الموت، ككاف الناس كأنهم يكذبونو، صالحة. )يب( قاؿ عفاف: كاف يركم 
 كلكن من يجترئ أف يقوؿ لو: أنت تكذب، كاف من فضلو ككاف.

د س ؽ )محمد بن عبد اهلل بن عبلثة( أبو اليسر الحراني القاضي، قاؿ األزدم: حديثو يدؿ 
قاؿ الحاكم:  على كذبو، كقاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ ابن حباف: يركم الموضوعات. )يب(

 يركم الموضوعات ذاىب الحديث.
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د ؽ )محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني(، قاؿ ابن حباف: حدث عن أبيو بنسخة شبيها 
بمائتي حديث، كلها موضوعة. )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ الحاكم: ركل عن أبيو 

 المعضبلت.
خو يعلى. )يب( قاؿ أحمد: كاف يظهر السنة ككاف ع )محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي( أ

 يخطئ كال يرجع عن خطأه، كقاؿ العجلي: كاف عثمانيا، كقاؿ: كاف صاحب سنة.
أقوؿ: يستفاد من المقاـ كغيره أف صاحب السنة ىو العثماني، أم الناصب العداكة ألمير 

شرع رسوؿ اهلل صلى  المؤمنين عليو السبلـ، فهل من السنة بغض أخي النبي كنفسو؟! كىل من
اهلل عليو كآلو كسلم الثناء على مبغضي علي حتى يمدحوا العثماني بأنو صاحب سنة؟! ىذا مما 

 تحير بو العقوؿ!!
ت ؽ )محمد بن عوف الخراساني(، قاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ ابن معين: ليس بشيء. )يب( قاؿ 

 )د(: ليس بشيء، كقاؿ الدكالبي كاألزدم: متركؾ.
بن فضاء األزدم( أبو بحر البصرم، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، قاؿ )خ(:   ت د ؽ )محمد

 كاف سليماف بن حرب يقوؿ: كاف يبيع الشراب. )يب( قاؿ )س(: ليس بثقة.
ت ؽ )محمد بن الفضل بن عطية(، قاؿ أحمد: حديثو حديث أىل الكذب، كقاؿ ابن معين: 

راش كالدارقطني: متركؾ. كقاؿ ال يكتب حديثو. )يب( قاؿ الفبلس كمسلم ك )س( كابن خ
صالح جزرة: يضع الحديث، كقاؿ ابن معين، كالفبلس، ك)س(، كابن خراش، كابن أبي شيبة، 

 كإسحاؽ بن سليماف، كيحيى بن الضريس، كالجوزجاني: كاف كذابا.
ت )محمد بن القاسم األسدم( كذبو أحمد كالدارقطني. )يب( قاؿ )د(: غير ثقة كال مأموف، 

 ضوعة. كقاؿ األزدم: متركؾ.أحاديثو مو 
د ت س )محمد بن كثير الصنعاني المصيصي(، ضعفو أحمد جدا، كقاؿ: حدث بمناكير ليس 
لها أصل، كقاؿ يونس بن حبيب: قلت البن المديني: إنو حدث عن األكزاعي، عن قتادة، عن 

 أنس قاؿ: )) رأل النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أبا
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ىذاف سيدا كهوؿ أىل الجنة ... الحديث. فقاؿ علي: كنت أشتهي أف أرل بكر كعمر فقاؿ: 
ىذا الشيخ فاآلف ال أحب أف أراه ((. )يب( قاؿ أحمد: لم يكن عندم ثقة. قيل لو: كيف 

 سمعت من معمر؟ قاؿ: سمعت منو باليمن، بعث بها إلٌي إنساف من اليمن.



ضع. )يب( قاؿ ابن معين، كأبو ؽ )محمد بن محصن العكاشي(، قاؿ الدارقطني: متركؾ ي
 حاتم: كذاب، كقاؿ ابن حباف: يضع الحديث.

ع )محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي(، قاؿ سويد بن عبد العزيز: قاؿ لي شعبة: 
تأخذ عنو كىو ال يحسن أف يصلي، كقاؿ: كرفاء. قلت لشعبة: مالك تركت حديث أبي الزبير؟! 

ف. )يب( قاؿ نعيم بن حماد: سمعت ىشيما يقوؿ: سمعت من أبي قاؿ: يىًزفي كيسترجع بالميزا
الزبير، فأخذ شعبة كتابي فمزقو. )ف( قاؿ يونس بن عبد األعلى: سمعت الشافعي احتج عليو 

بحديث أبي الزبير، فغضب كقاؿ أبو الزبير: يحتاج إلى دعامة، ككاف ابن حـز يرد من حديثو ما 
 م ممن يدلس.يقوؿ فيو عن جابر كنحوه، ألنو عندى

د ت ؽ )محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي(، )ف(: مجهوؿ. )يب( قاؿ أبو حاتم، كالدارقطني: 
 مجهوؿ، كقاؿ أحمد: ال يعرؼ.

ـ ت ؽ )محمد بن يزيد بن محمد بن كثير أبو ىشاـ الرفاعي( قاضي بغداد، قاؿ )خ(: رأيتهم 
يضا: أضعفينا طلبا، كأكثرينا مجمعين على ضعفو، كقاؿ ابن نمير: يسرؽ الحديث، كقاؿ أ

غرائب. )يب( قاؿ الحسين بن إدريس: سألت عثماف بن أبي شيبة عنو؟ فقاؿ: يسرؽ حديث 
غيره فيركيو. قلت: أعلى كجو التدليس أك الكذب؟ قاؿ: كيف يكوف تدليسا كىو يقوؿ: 

 حدثنا؟!!
ديث، كقاؿ أبو ت ؽ )محمد بن يعلى السلمي( أبو علي الملقب بزنبور، قاؿ )خ(: ذاىب الح

 حاتم: متركؾ، كقاؿ )س(: ليس بثقة. )يب( قاؿ العجلي: ترؾ الناس حديثو.
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ـ د س )مخرمة بن بكير بن عبد اهلل بن األشج( أبو المسور، )يب( قاؿ ابن معين: كقع إليو  
كتاب أبيو كلم يسمعو، كقاؿ الساجي: يدلس، )ف( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ أحمد: 

 سمع من أبيو.لم ي
ؽ )مركاف بن سالم الغفارم الشامي الجزرم( مولى بني أمية، قاؿ أحمد: ليس بثقة، كقاؿ 

الدارقطني: متركؾ، كقاؿ أبو عركبة الحراني: يضع الحديث، )يب( قاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ 
 الساجي: كذاب يضع الحديث، كقاؿ أبو حاتم: ال يكتب حديثو.

المهلب(، )ف(: مجمع على ضعفو، كقاؿ يحيى: ليس بثقة.  خ ؽ )مطرح بن يزيد األسدم أبو
 )يب( قاؿ يحيى كأبو زرعة: ليس بشيء.

د ت ؽ )مظاىر بن أسلم(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء. )يب( قاؿ أبو عاصم النبيل: ليس 



 بالبصرة حديث أنكر من حديثو!! كقاؿ )د(: مجهوؿ.
كما ذكره في )يب( بترجمة داكد بن   أقوؿ: فكيف ركل عنو )د( كىو ال يركم إال عن ثقة؟!

 أمية.
)معاكية بن صالح الحضرمي الحمصي( قاضي األندلس، قاؿ ابن معين: كاف ابن مهدم  4ـ 

إذا حدث بحديثو زبره يحيى بن سعيد، )يب( قاؿ أبو إسحاؽ الفزارم: ما كاف بأىل أف يركل 
 عنو، كقاؿ موسى بن سلمة: تركتو كلم أكتب عنو.

يحيى أبو ركح الصدفي الدمشقي(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، زاد في  ت ؽ )معاكية بن
)يب(: ىالك، كفي )يب( أيضا :قاؿ الجوزجاني: ذاىب الحديث، كقاؿ )س(: ليس بشيء، 

كقاؿ أحمد: تركناه، كقاؿ ابن حباف: كاف يشترم الكتب كيحدث بها ثم تغير حفظو فكاف 
 يحفظ بالوىم.

)ف(: حكى ابن أبي حاتم عن أبيو: قيل ألحمد: كيف لم ع )معلى بن منصور أبو يعلى(، 
تكتب عنو؟ قاؿ: يكذب. )يب(: نقل عبد الحق عن أحمد أنو رماه بالكذب، كقاؿ ابن سعد: 

 من أصحاب الحديث من ال يركم عنو.
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ؽ )معلى بن ىبلؿ الطحاف(، قاؿ ابن معين: ىو من المعركفين بالكذب ككضع الحديث، كقاؿ 
حاديثو موضوعة، كقاؿ ابن المبارؾ لوكيع: عندنا شيخ يضع كما يضع المعلى، كذكر أحمد: أ

 في )يب( جماعة تزيد على عشرة كصفوه بالكذب.
ع )المغيرة بن مقسم( أبو ىشاـ الفقيو الكوفي، قاؿ ابن فضيل: يدلس. )يب( قاؿ أحمد: 

يد بن الوليد، كالحارث حديثو مدخوؿ، عامة ما ركل عن إبراىيم إنما سمعو من حماد، كمن يز 
العكلي، كعبيدة، كغيرىم، كقاؿ العجلي: كاف عثمانيا، كقاؿ إسماعيل القاضي: ليس بالقوم 

 فيمن لقي ألنو يدلس، فكيف إذا أرسل؟! كقاؿ ابن حباف: كاف مدلسا.
)مقاتل بن حياف النبطي( أبو البسطاـ البلخي الخزاز، كاف أحمد ال يعبأ بو، كنقل األزدم  4ـ 

 ككيع أنو كذبو.عن 
)مكحوؿ الدمشقي الشامي(، )ف(: صاحب تدليس، كقاؿ ابن سعد: ضعفو جماعة. )يب(  4ـ 

 قاؿ ابن سعد: كاف يقوؿ بالقدر، ككاف ضعيفا في حديثو كرأيو.
ت ؽ )موسى بن عبيدة الربذم(، قاؿ أحمد: ال يكتب حديثو، كقاؿ ابن معين: ليس بشيء. 

)يب( قاؿ أحمد مرة: ال يشتغل بو، كأخرل: ال تحل الركاية كقاؿ يحيى بن سعيد: كنا نتقيو. 



 عنو عندم.
ت ؽ )موسى بن محمد بن إبراىيم بن الحارث التيمي(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء كال يكتب 

 حديثو، كقاؿ الدارقطني: متركؾ. )يب( قاؿ )د(: ال يكتب حديثو.
الفبلس: ال يحدث عنو من خ د ت ؽ )موسى بن مسعود( أبو حذيفة النهدم البصرم، قاؿ 

 ينصر الحديث. )يب( قاؿ بندار: كتبت عنو كثيرا ثم تركتو، كقاؿ أحمد: شبو ال شيء.
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ت ؽ )ميموف بن موسى المرائي(، قاؿ أحمد: يدلس. )يب( قاؿ الفبلس: يدلس، كقاؿ ابن 
 حباف: يركم عن الثقات ما ال يشبو حديث األثبات، ال يجوز االحتجاج بو.

 النوف حرؼ
)نجيح بن عبد الرحمن السندم( أبو معشر، كاف يحيى بن سعيد يضحك إذا ذكره. )يب(  4

قاؿ ابن المديني: كاف ضعيفا ضعيفا، كقاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ نصر بن طريف: 
 أكذب من في السماء كاألرض!! كقاؿ أبو نعيم: ركل الموضوعات، ال شيء.

ن معين: كذاب، كقاؿ مسلم: ذاىب الحديث، كقاؿ صالح ؽ )نصر بن حماد الوراؽ(، قاؿ اب
 جزرة: ال يكتب حديثو. )يب( قاؿ أبو حاتم كاألزدم: متركؾ.

)النعماف بن راشد الجزرم( أبو إسحاؽ مولى بني أمية. )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء،  4ـ 
 كضعفو يحيى القطاف جدا.

ؿ )د(: كاف عنده نحو عشرين حديثا عن خ د ت ؽ )نعيم بن حماد الخزاعي أبو عبد اهلل(، قا
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال أصل لها. )يب( قاؿ الدكالبي: قاؿ )س(: ضعيف، كقاؿ 

غيره: يضع الحديث في تقوية السنة، كقاؿ األزدم: قالوا: يضع الحديث في تقوية السنة، كقاؿ 
 ابن معين: ليس بشيء.

كوفي(، قاؿ أبو حاتم: قيل للثورم: ًلمى لم تسمع ـ س ت ؽ )نعيم بن أبي ىند األشجعي ال
 منو؟ قاؿ: كاف يتناكؿ عليا ]رضي اهلل عنو[. )ف(: ىو لوف غريب، كوفي ناصبي.

ت ؽ )نفيع بن الحارث( أبو داكد األعمى القاص الكوفي، قاؿ )س( كالدارقطني: متركؾ. 
يكتب حديثو، كقاؿ )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء يضع، كقاؿ )س( مرة: ليس بثقة كال 

 الحاكم: ركل أحاديث موضوعة، كقاؿ الدكالبي: متركؾ.
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د ت ؽ )النهاس بن فهم القيسي( أبو الخطاب البصرم، تركو يحيى بن القطاف. )يب( قاؿ ابن 
 معين مرة: ليس بشيء، كقاؿ ابن عدم: ال يسول شيئا.

 حرؼ الهاء
يحيى القطاف؟ فلم يرضو كضرب عليو. خ ـ س )ىشاـ بن حجير المكي(، )ف(: سئل عنو 

)يب(: ضعفو ابن معين جدا، كقاؿ ابن المديني عن يحيى بن سعيد: خليق أف أدعو. قلت: 
 أضرب على حديثو؟ قاؿ: نعم، كقاؿ )د(: ضرب الحد بمكة.

ع )ىشاـ بن حساف( أبو عبد اهلل الفردكسي البصرم، قاؿ كىب: قاؿ لي الثورم: أفدني عن 
أستحل، كقاؿ ابن عيينة: لقد أتى ىشاـ أمرا عظيما بركايتو عن الحسن، كقاؿ  ىشاـ؟ فقلت: ال

: قاعدت الحسن سبع سنين ما  عباد بن منصور: ما رأيتو عند الحسن قط، كقاؿ جرير بن حاـز
رأيتو عنده قط، ككاف شعبة يتقي حديثو عن عطاء كالحسن. )يب( قاؿ )د(: كانوا يركف أنو أخذ  

ف بن حبيب: ربما سمعتو يقوؿ: سمعت عطاء كأجيء بعد ذلك كتب حوشب، كقاؿ سفيا
فيقوؿ: حدثني الثورم، كقيس، عن عطاء ىو ذاؾ بعينو، قلت لو: أثبت على أحدىما فصاح 

 بي.
ت ؽ )ىشاـ بن إياد أبو المقداـ(، قاؿ )د(: غير ثقة، كقاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ ابن حباف: 

ابن معين: ليس بثقة، كقاال مرة: ليس بشيء، يركم الموضوعات عن الثقات. )يب( قاؿ )س( ك 
 كقاؿ األزدم كابن الجنيد: متركؾ.

)ىشاـ بن سعد أبو عباد المدني(، )يب( قاؿ أحمد: ىو كذا ككذا، كاف يحيى بن سعيد ال  4ـ 
 يركم عنو، كقاؿ ابن معين: ليس بشيء.

كقاؿ )د(: حدث )ىشاـ بن عمار السلمي أبو الوليد(، خطيب دمشق كمحدثها كعالمها،  4خ 
بأربعمائة حديث ليس لها أصل، كقاؿ عبد اهلل بن محمد بن سيار: كاف يلقن كل شيء ما كاف 
من حديثو، كيقوؿ: أنا أخرجت ىذه األحاديث صحاحا. )يب( قاؿ )د(: كاف فضلك الرازم 
يدكر على أحاديث أبي مسهر كغيره، يلقنها ىشاما فيحدث بها، ككنت أخشى أف يفتق في 

 ـ فتقا.اإلسبل
ع )ىشيم بن بشير السلمي أبو معاكية الواسطي(، )يب( قيل البن معين في تساىل ىشيم؟ 

 فقاؿ: ما أدراه ما يخرج من رأسو؟! )ف( قاؿ الثورم: ال تكتبوا
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عنو، كقاؿ ابن القطاف: لهشيم صنعة محذكرة في التدليس، فإف الحاكم أبا عبد اهلل ذكر أف 
قوا على أف ال يأخذكا عنو تدليسا، ففطن لذلك، فجعل يقوؿ في كل جماعة من أصحابو اتف

، قالوا:  حديث يذكره: حدثنا حصين، كمغيرة، عن إبراىيم، فلما فرغ قاؿ لهم: ىل دلست اليـو
ال، فقاؿ: لم أسمع من مغيرة مما ذكرتو حرفا، إنما قلت: حدثني حصين كمغيرة غير مسموع 

 مدلس، كقاؿ ابن سعد: يدلس كثيرا.لي. )يب( قاؿ العجلي كابن حباف: 
 حرؼ الواك

ت ؽ )كاصل بن السائب الرقاشي( أبو يحيى البصرم، قاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ ابن 
 معين: ليس بشيء، كقاؿ األزدم: متركؾ الحديث.

د ت ؽ )الوليد بن عبد اهلل بن أبي ثور المرىبي(، كقد ينسب إلى جده، قاؿ ابن معين: ليس 
 محمد بن عبد اهلل بن نمير: ليس بشيء. كفي )يب( قاؿ: كذاب. بشيء. )ف( قاؿ

 ع )الوليد بن كثير المخزكمي( موالىم، قاؿ )د(: أباضي. )يب( قاؿ الساجي: كاف أباضيا.
ت ؽ )الوليد بن محمد الموقرم( أبو بشر البلقاكم مولى يزيد بن عبد الملك، قاؿ ابن 

ذاب. )يب( قاؿ أبو حاتم: ضعيف كذاب، كقاؿ المديني: ال يكتب حديثو، كقاؿ ابن معين: ك
 )س( مرة: ليس بثقة، كمرة: متركؾ.

ع )الوليد بن مسلم( مولى بني أمية أبو العباس الدمشقي عالم الشاـ، قاؿ )د(: ركل عن مالك 
عشرة أحاديث ال أصل لها، كقاؿ أبو مسهر: كاف يأخذ من أبي السفر حديث األكزاعي، ككاف 

اد في )ف( كىو يقوؿ فيها: قاؿ األكزاعي، كقاؿ في )ف(: قاؿ أبو مسهر: أبو السفر كذابا، ز 
الوليد مدلس كربما دلس عن الكذابين، كفي )ف( إذا قاؿ عن ابن جريح، أك عن األكزاعي 
فليس بمعتمد، ألنو يدلس عن كذابين. )يب( قاؿ أحمد: كاف رفاعا، كقاؿ: اختلطت عليو 

 لو منكرات.أحاديث ما سمع كما لم يسمع، ككانت 
 أقوؿ: في التقريب كثير التدليس كالتسوية.
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ع )كىب بن جرير بن حاـز األزدم( أبو العباس البصرم، قاؿ أحمد: قاؿ ابن مهدم: ىاىنا 
قـو يحدثوف عن شعبة ما رأيناىم عنده، يػيعىرّْض بوىب. )يب( قاؿ أحمد: ما رؤم كىب عند 

 زعموا عن شعبة بنحو أربعة آالؼ حديث. شعبة قط، كلكن كاف كىب صاحب سنة، حدث
 حرؼ الياء

د ت ؽ )يحيى بن أبي حية( أبو جناب الكلبي، قاؿ الفبلس: متركؾ، كقاؿ أبو زرعة: يدلس. 



)ف( قاؿ ابن الدكرقي: يدلس. )يب( قاؿ أبو حاتم: ال يكتب حديثو، كقاؿ )س(: ليس بثقة، 
كابن حباف، كابن خراش، كيعقوب بن  كقاؿ )س(، كيزيد بن ىاركف، كأبو نعيم، كابن معين،

 سفياف: يدلس. كقاؿ ابن نمير: أفسد حديثو بالتدليس.
 أقوؿ: كىو سنة عن كبارىم كما عرفت.

ت )يحيى بن أكتم القاضي(، قاؿ ابن معين: يكذب، كقاؿ أبو عاصم: كذاب، كقاؿ إسحاؽ 
 ابن راىويو: ذلك الرجاؿ الدجاؿ، يعني ابن أكتم.

يسة(، قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ أحمد كالدارقطني: متركؾ، كقاؿ ت )يحيى بن أبي أن
 الفبلس: أجمعوا على ترؾ حديثو.

ع )يحيى بن سعيد بن قيس( أبو سعيد المدني األنصارم القاضي البخارم. )يب( قاؿ يحيى 
 بن سعيد القطاف: يدلس، كقاؿ الدمياطي: يقاؿ إنو: يدلس.

ي(، قاؿ أحمد بن صالح المصرم: حدثنا يحيى بن خ ـ د ت ؽ )يحيى بن صالح الوحاظ
صالح ثبلثة عشر حديثا عن مالك ما كجدناىا عند غيره. )يب( قاؿ مهنى: سألت أحمد عنو؟ 

فجعل يضعفو، كقاؿ أحمد: لم أكتب عنو ألني رأيتو يسيء الصبلة، كقاؿ العقيلي: ىو كذا 
 ككذا.

)يب(: ضعفو الساجي، كقاؿ: لم خ ـ س ت )يحيى بن عباد الضبعي( أبو عباد البصرم، 
 يحدث عنو أحد من أصحابنا بالبصرة، كقاؿ عبد اهلل بن المديني: ليس ممن أحدث عنو.
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خ ـ ؽ )يحيى بن عبد اهلل بن بكير( أبو زكريا المصرم الحافظ، كقد ينسب إلى جده، قاؿ 
 )س(: ليس بثقة. )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء.

اهلل بن عبد اهلل بن موىب التيمي المدني(، تركو يحيى القطاف، كقاؿ ابن ت ؽ )يحيى بن عبيد 
معين: ليس بشيء، كقاؿ شعبة: رأيتو يصلي صبلة ال يقيمها. فتركت حديثو. )يب( قاؿ ابن 
معين: ال يكتب حديثو، كقاؿ أبو حاتم: ال ييشتغل بو، كقاؿ )س( مرة: متركؾ، كأخرل: ال 

حجاج: ساقط متركؾ، كقاؿ أبو عبد اهلل الحاكم: يضع يكتب حديثو، كقاؿ مسلم بن ال
 الحديث.

ع )يحيى بن أبي كثير( أبو نصر اليمامي، قاؿ العقيلي: يذكر بالتدليس، كقاؿ يحيى القطاف: 
مرسبلتو شبو الريح، كقاؿ ىماـ: كنا نحدثو بالغداة، فإذا جاء العشي قػىلىبىو علينا. )يب( قاؿ ابن 

 أنس فقد دلس عنو، لم يسمع من أنس كال من صحابي. حباف: يدلس، فكلما ركل عن



ت ؽ )يحيى بن مسلم البكاء(، قاؿ )س(: متركؾ، )يب( قاؿ )د( ك )س( مرة كأحمد: غير 
 ثقة، كقاؿ األزدم: متركؾ.

س ؽ )يحيى بن ميموف الضبي( أبو الملى العطار، )ف(: كاه، كذبو الفبلس، كقاؿ ابن حباف: 
 حديثهم.يركم عن الثقات ما ليس من 

)يحيى بن يماف( أبو زكريا العجلي الكوفي، )ف( قاؿ أبو بكر بن عياش: ذاىب الحديث.  4ـ 
)يب( قاؿ ابن معين: لم يباؿ أم شيء حدث، كاف يتوىم الحديث، كقاؿ ككيع: ىذه 

 األحاديث التي يحدث بها ليست من أحاديث الثورم.
، قاؿ )س(: متركؾ، كقاؿ شعبة: ألف ت ؽ )يزيد بن أباف الرقاشي( أبو عمرك القاص الزاىد

أزني أحب إلي من أف أحدث عنو!!! )يب(: كاف يحيى بن سعيد ال يحدث عنو، كقاؿ أحمد: 
 ال يكتب حديثو، كقاؿ )س(: ليس بثقة، كقاؿ أبو أحمد الحاكم: متركؾ.

ت ؽ )يزيد بن زياد القرشي الدمشقي(، كيقاؿ: ابن أبي زياد، قاؿ )س(: متركؾ الحديث. 
ب( قاؿ ابن نمير: ليس بشيء، كقاؿ أبو حاتم مرة: ذاىب الحديث، كمرة: ضعيف )ي

 الحديث، كأنو موضوع.
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ت ؽ )يزيد بن سناف أبو فركة الرىاكم(، قاؿ )س(: متركؾ، )يب( قاؿ )د(: ليس بشيء، كقاؿ 
 ابن عدم: أحاديثو مسركقة.

مالك بالكذب، كقاؿ ابن معين مرة:  ت ؽ )يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي أبو الحكم(، رماه
يكذب، كأخرل: ليس بشيء، كقاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ أحمد بن صالح: أظنو يضع 

للناس، كقاؿ )د(: ترؾ حديثو، كقاؿ )س(: ليس بثقة كال يكتب حديثو، كقاؿ األزدم: متركؾ 
 الحديث.

الكذابين الكبار يضع ت ؽ )يعقوب بن الوليد أبو يوسف(، كقيل: أبو ىبلؿ، قاؿ أحمد: من 
الحديث، كقاؿ ابن معين: كذاب. )ف(: كذبو أبو حاتم، )يب( قاؿ الفبلس: ضعيف جدا، كقاؿ 

)س( مرة: ليس بشيء متركؾ، كمرة: ليس بثقة ال يكتب حديثو، كقاؿ ابن حباف: يضع 
 الحديث.

هم، ينكر ؽ )يوسف بن خالد الفقيو البصرم الليثي(، قاؿ أبو حاتم: لو كتاب كضعو في التج
فيو الميزاف كالقيامة، كقاؿ ابن معين: كذاب، زاد في )يب(: زنديق ال يكتب حديثو. )يب( قاؿ 

الفبلس: يكذب. كقاؿ )د(: كذاب، كقاؿ ابن معمر: يكذب، كقاؿ ابن حباف: يضع 



 األحاديث.
ـ د ت ؽ )يونس بن بكير بن كاصل الشيباني الجماؿ(، قاؿ )د(: يأخذ كبلـ ابن إسحاؽ 

لو باألحاديث، )ف( قاؿ ابن المديني: ال أحدث عنو، كقاؿ يحيى الحماني: ال أستحل فيوص
الركاية عنو، كقاؿ ابن معين: مرجيء يتبع السلطاف، كمثلو في )يب( عن الساجي، كفي الكتابين 
قاؿ إبراىيم عن ابن معين: ثقة، كاف مع جعفر بن يحيى، ككاف مؤسرا فقاؿ لو رجل: إنهم يرمونو 

 ة، فقاؿ: كذب، رأيت ابني أبي شيبة أتياه فأقصاىما فذىبا يتكلماف فيو.بالزندق
أقوؿ: من البعيد أف تجتمع الوثاقة مع اتباع السلطاف الجائر، كما يشكل أف من يتكلم في 

الناس للرضى كالسخط يكوف حجة في الجرح كالتعديل!! كلنكتف بهذا المقدار من األسماء، 
 كنيتو.مضيفين إليها بعض من اشتهر ب
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 تتمة في الكنى
د ت ؽ )أبو بكر بن عبد اهلل بن أبي مريم الغساني الشامي الحمصي(، كقد ينسب إلى جده، 

 قاؿ أحمد: ليس بشيء. )يب( قاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ ابن حباف: استحق الترؾ.
نده كلح )أبو بكر بن عياش الكوفي الحناط المقرئ(، كاف يحيى بن سعيد إذا ذكر ع 4خ 

كجهو، كقاؿ أبو نعيم: لم يكن في شيوخنا أكثر منو غلطا، )ف( قاؿ ابن معين: كثير الغلط 
 جدا، كمثلو في )يب( عن أحمد.

ع )أبو بكر بن أبي موسى األشعرم(، )يب( قاؿ )د(: كاف يذىب مذىب أىل الشاـ، جاءه أبو 
 أحمد: ما سمع من أبيو.العادية قاتل عمار فأجلسو إلى جنبو كقاؿ: مرحبا بأخي، كقاؿ 

 أقوؿ: يعني أنو مدلس أك كاذب فيما يركيو عن أبيو.
ؽ )أبو بكر الهذلي(، )يب( قاؿ ابن معين مرة: ليس بثقة، كأخرل: ليس بشيء، كقاؿ غندر: 
يكذب، كقاؿ )س(: ليس بثقة كال يكتب حديثو، كقاؿ )س( كعلي بن الجنيد: متركؾ، كقاؿ 

مرة: ضعيف جدا، كأخرل: ضعيف ضعيف، كقاؿ الدارقطني:  ابن المديني: ليس بشيء، كقاؿ
 متركؾ.

د ت ؽ )أبو زيد مولى عمرك بن حريث(، قاؿ أبو أحمد الحاكم: مجهوؿ. )يب( قاؿ )خ(، 
كأبو زرعة، كأبو إسحاؽ الحربي: مجهوؿ، كقاؿ ابن عبد البر: اتفقوا على أنو مجهوؿ كحديثو 

 منكر.
م(، اسمو: الحكم بن عبد اهلل بن الخطاؼ، كقيل: عبد اهلل ؽ )أبو سلمة العاملي الشامي األزد



بن سعد، قاؿ أبو حاتم: كذاب. )يب( قاؿ )س(: ليس بثقة كال يكتب حديثو، كقاؿ 
 الدارقطني: يضع الحديث، كقاؿ أبو مسهر: كذاب.

د ت ؽ )أبو سورة( ابن أخي أبي أيوب األنصارم، )يب( قاؿ الدارقطني: مجهوؿ، كضعفو ابن 
 جدا.معين 
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ت )أبو عاتكة(، قاؿ أبو حاتم: ذاىب الحديث، كقاؿ )س(: ليس بثقة، كقاؿ ابن عبد البر: 
 ىو عندىم، )ف(: مجمع على ضعفو، كذكره السليماني فيمن عرؼ بوضع الحديث.

ت )أبو مالك الواسطي النخعي(، )يب( قاؿ ابن معين: ليس بشيء، كقاؿ )س(: ليس بثقة كال 
 كقاؿ )س( أيضا كاألزدم: متركؾ الحديث.يكتب حديثو، 

د ت ؽ )أبو المهـز التميمي البصرم(، اسمو: يزيد أك عبد الرحمن بن سفياف، ذكره في )ف( 
فيمن اسمو يزيد، تركو شعبة، كقاؿ )س(: متركؾ. )يب( قاؿ ابن معين: ال شيء، كقاؿ )س(: 

 ليس بثقة.
 
- - - 
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 المؤلف
جمادل  17جتهد، المجاىد، بدر الدين بن أمير الدين الحوثي، مولده ىو: السيد، العبلمة، الم

ىػ، كنشأ في صعدة على الزىد كالتقول، كأخذ عن علماء صعدة كضحياف 1345األكلى سنة 
كغيرىا حتى أصبح علمان في العلم، كالدين، كعكف على التدريس، كالتأليف، كنشر العلم، 

بيرة في إحياء الحق كالرد على المبتدعين؛ كما زاؿ كتتلمذ عليو العشرات، كقد بذؿ جهودان ك
حفظو اهلل مقصدا للمسترشدين، كمنارا للمهتدين، أخباره كثيرة ، كمناقبو غزيرة ، كجهاده كصبره 

 على الببلء مشهور .
 لو كتب كمباحث عدة، منها:

 وادعي(.ىػ كىو في الرد على مقبل ال1414* تحرير األفكار عن تقليد األشرار. )طبع سنة  -
* الغارة السريعة في الرد على الطليعة. كىو في الرد على مقبل الوادعي )كىو ىذا الذين بين  -



 يديك(.
 * اإليجاز في الرد على فتاكم الحجاز. )طبع(. -
 ىػ (.1412* التحذير من الفرقة. )طبع سنة  -
 * آؿ محمد ليسوا كل األمة. )بحث(. -
 يقو كالتقديم لو منذ أكثر من سنة.* إتهاـ الزىرم. انتهيت من تحق -
 * أحاديث مختارة. -
 * إرشاد السائل إلى أىم المسائل. )طبع(. -
 * إرشاد الطالب إلى أحسن المذاىب. )طبع(. -
 * إيضاح المعالم في الرقى كالتمائم. )رسالة(. -
 * بنات الرسوؿ ال ربائبو. )رسالة(. -
 ر التراث اليمني.* بياف سبيل الٌلو )رسالة( طبعت، عن دا -
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 ىػ عن دار التراث اليمني.1414* التبيين في الضم كالتأمين، طبع سنة  -
* تفسير القرآف الكريم صدر منو جزءاف )عم كتبارؾ ( كالباقي مخطوط كيعمل حاليان فيو،  -

 كقد جاكز نصف القرآف.
 * الجواب على حافظ بن أحمد الحكمي. )رسالة(. -
 مسائل شد الرحاؿ. )رسالة(. * الجواب على -
 * الزيدية في اليمن. )رسالة(. -
 * السهم الثاقب في إبطاؿ دعايات النواصب. -
 * شرح أمالي اإلماـ أحمد بن عيسى. )كتاب مخطوط( لم يكملو. -
 * الفرؽ بين السب كالقوؿ بالحق. -
 * نصيحة ذكم األلباب في ترؾ األكىاـ كالسباب. -
 ألة اختبلؼ األئمو.* كشف الغمة في مس -
 * التقريب بين المذاىب -
 * حوار حوؿ المطرفية بينو كبين العبلمة محمد يحيى عزاف. -

 كلو رسائل كمباحث عدة.
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 الكتاب
 يعد ىذا الكتاب بحثا علميا منصفا، يعتمد الحقيقة دكف تهويل أك مغالطة.

أف يتقبل منا إنو سميع مجيب،  اعتمدتي في تحقيقو على نسخة المؤلف، أسأؿ اهلل الكريم
 كالحمد هلل رب العالمين.

 
 عبد الكريم أحمد جدباف
 ىػ1423اليمن _ صعدة _ صفر/

 ـ5/5/2002الموافق
 
- - - 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، كالصبلة كالسبلـ على سيدنا محمد األمين، كآلو الطاىرين، كرضي اهلل 

 لصادقين.عن شيعتهم ا
 كبعد:

فهذا جواب عن الطليعة، التي جمعها مقبل لذـ الشيعة، كرد فضائل أىل البيت التي ذكرىا، 
 كسميتو: ) الغارة السريعة لردع الطليعة (.

(: الطليعة في الرد على غبلة الشيعة تأليف أبي عبد الرحمن مقبل بن 143) ص قاؿ مقبل
حاديث الضعيفة الموضوعة رأيت أف أكتب جملة ىادم الوادعي، كبما أنهم اغتركا ببعض األ

 من األحاديث التي لم تثبت في فضائل أىل البيت رحمهم اهلل.
أنو لو اقتصر على بعض الركايات لكاف أبعد عن التدليس على الزيدية، كالتغرير  كالجواب ::

عموما، كىذا على من ال يعرفهم، فإنو ذكر ركايات ال تعتمدىا الزيدية، ليشنع بها على الشيعة 
ضرب من تضليلو، فأما الركايات القوية التي يعتمدكنها فإنو كإف أخطأ بتضعيفها، فقد كشف 

عن نصبو ألىل البيت في ىذا البحث، كما كشفو فيما مٌر، كفي ذلك فائدة للمطلع لئبل يغتر 
 بقولو.

 عليو كآلو : كلما كاف غبلة الشيعة من أعظم الناس كذبا على رسوؿ اهلل صلى اهللكقاؿ مقبل



كسلم، ال سيما في فضائل أىل البيت عليهم السبلـ، حتى إنهم نسبوا لهم ما يحط من 
قدرىم، كربما أفضى ذلك إلى الشرؾ باهلل، كليس بغريب فقد ادعوا لعلي رضي اهلل عنو الربوبية 

قائبل: كىو حي، فلما نهاىم مرارا فلم ينتهوا، أمر بأخاديد فخدت، كأضـر النار فيها كحرقهم، 
 لما رأيت األمر أمرا منكرا أججت نارم، كدعوت قنبرا.

كقد أجمع الصحابة رضي اهلل عنهم على ذلك، إال أف ابن عباس رضي اهلل عنو كاف يرل أنهم 
يقتلوف كال يحرقوف، لحديث: )) ال يعذب بالنار إال رب النار ((، كل ىذا كقع بسبب الغلو 

 المنهي عنو شرعا.
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أنو ىنا يحارب الشيعة حربا ليس فيها ىوادة، ذلك أنو يجعل من قٌدـ عليا على  ::كالجواب 
الصحابة غاليا في التشيع، كما تقدـ في جرحو ألبي الجاركد، ثم ينسب إليهم كل أفيكة، 

عداكة لهم كانقيادا لداعي العصبية، ثم يبالغ فيقوؿ: حتى أنهم نسبوا لهم ما يحط من قدرىم، 
الشرؾ. ثم يبالغ فيزيد قولو: كليس بغريب فقد ادعوا لعلي رضي اهلل عنو كربما أفضى إلى 

الربوبية. فهذه جراءة في نسبة األباطيل الثبلث إلى غبلة الشيعة، الذين يعني بهم اإلمامية 
 كالزيدية، كمن كاف على مذىبهم في تقديم علي عليو السبلـ على الثبلثة.

ر كبلمنا في قصة عبد اهلل بن سبأ فبل نسلم صحتها، كقولو: فقد ادعوا لعلي الربوبية. قد مٌ 
كتدليس مقبل بجعل ركاية البخارم في تحريق الزنادقة إجماع الصحابة إال ابن عباس، تدليس 

جرل فيو على طريقة أسبلفو في التدليس، فهو شائع فيهم ال يكاد يسلم منو عثماني، كما 
في تحريق الزنادقة، كاعتراض ابن عباس كركايتو  يعرؼ باالستقراء لكتبهم. كالركاية عند البخارم

للحديث، ىي ركاية منكرة معيبة على البخارم، كدالة على ميلو إلى النواصب، ألنو قىًبلى ركاية 
 عكرمة الراكم لذلك، كىو خارجي كلم يلتفت إلى أنو متهم لذلك فيما يركيو، للحط من

الموضوعة، كضبلؿ معتقديها،  (: كلوال أنني رأيت ضرر األحاديث145) ص قاؿ مقبل
كتضليلهم لمن ال يقوؿ بها فضلوا كاضلوا كضللوا غيرىم، كأصبحت عندىم ىي العلم النافع، 

لوال ذلك لما تصديت لجمع ىذه األحاديث، لقصر باعي كقلة إطبلعي، كلكن اهلل المطلع أراه 
نحرافهم، نسأؿ اهلل كاجبا متحتما، كال يعرؼ ذلك إال من قد عرؼ أحوالهم كجالسهم، كعرؼ ا

 لنا كلهم الهداية آمين.
أنو ما أتى بما يفيد، ألنو إنما يحتج لوضعها بكبلـ العثمانية لها، لحماية مذىبهم  الجواب ::

 في أبي بكر، كعمر، كعثماف، كمعاكية، فضٌعفوا الركاة كجرحوىم بركاية الفضائل.



بأف ركاتها مجركحوف. كالتحقيق أنو ال ثم جاء ابن الجوزم كنحوه فأبطلوا الركايات في الفضائل 
، من الكتاب أك السنة المتيقنة عن رسوؿ اهلل صلى  يحكم بالوضع إال لما خالف الدليل المعلـو

 اهلل عليو كآلو كسلم.
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فأما الحكم بالوضع لمخالفة المذىب، كجرح الراكم بناء على أنو كضع الحديث، فإنما ىي 
ج بها، ألف ظن الحاكم بالوضع كالجرح ال يحكم بو على ظن ظنوف ال يحكم بها كال يحت

الحاكم بثبوت الحديث، كأيضا قد يثبت الحديث بموافقتو لدليل صحيح من القرآف كالسنة، 
فبل يحتاج مع موافقتو إلى صحة سنده، كقد يثبت بكثرة طرقو مع عدـ مخالفتو ألقول منو، 

أىل البيت، فتقـو كثرة الطرؽ كاشتهار  بحيث تطمئن النفس إليو عند من ال يكره فضائل
الحديث مقاـ صحة السند، ألف المعنى كاحد كىو اطمئناف النفس كسكونها إلى أنو ثابت 

كثقتها بو، كما تثق النفس بالراكم المشهور بالعدالة، فينبغي اإلنتباه لهذه الثبلثة األنواع من 
 كل حاؿ.الحديث، لئبل يتوىم سقوط الحديث لعدـ صحة السند على  

(: كقد رمزت لمصنفي األصوؿ التي أنقل عنها ) ش ( الفوائد للشوكاني، 145)ص  قاؿ مقبل
 ) ط ( الؤللئ للسيوطي، ) ج ( الموضوعات البن الجوزم، كغير ىؤالء باسمو.

أف ركاية الشوكاني أك جرحو ال حجة فيو ألنو مرسل، كألف الشوكاني نفسو متهم  كالجواب ::
 -ة، كقد رد عليو اإلماـ المنصور باهلل محمد بن عبد اهلل الوزير في كتاب بالتعصب ضد الشيع

مع أف الشوكاني ال يوثق بركايتو، لعدـ تثبتو في النقل أك لمجازفتو في مقاـ  -فرائد الؤللئ 
 التعصب.

أال ترل أنو ركل في نيل األكطار أنو أخرج ابن خزيمة في صحيحو، كصححو من حديث كائل 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فوضع يده اليمنى على اليسرل على  قاؿ: صليت مع
 صدره. انتهى.

فبحثنا في صحيح ابن خزيمة فوجدنا الحديث كلم نجده صححو، ككذلك ابن الجوزم تكلم 
ص  2فيو محمد بن إبراىيم الوزير، كما حكاه عنو في توضيح األفكار شرح تنقيح األنظار ) ج 

بن الجوزم فلم يعرؼ ىذا الشأف، كقد ذكر الذىبي في ترجمتو في التذكرة  ( قاؿ: فأما ا 449
 كثرة خطأه في مصنفاتو. انتهى المراد.

(1/88) 

 



كقد تجرأ مقبل على الحكم بوضع جملة من األحاديث بدكف حجة كما بيّْنا، كمقتضى الورع 
 ال سمعيا.عند أىل الورع، ىو التوقف فيما لم يثبت، إذا لم يخالف دليبل عقليا ك 

فأما القطع بأنو موضوع فهي مجازفة، كلكن حرصو على محاربة الفضائل أكقعو في ىذه 
المجازفة، فتراه يقوؿ موضوع في كثير من األحاديث، ككذلك الجرأة على تكذيب راكيو، كرميو 

 بأنو كضعو بدكف حجة إال سوء الظن، الذم ىو أكذب الحديث، كاهلل تعالى يقوؿ: } يىا أىيػُّهىا
بػىٍعضنا  الًَّذينى آمىنيوا اٍجتىًنبيوا كىًثيرنا ًمنى الظَّنّْ ًإفَّ بػىٍعضى الظَّنّْ ًإٍثمه كىالى تىجىسَّسيوا كىالى يػىٍغتىٍب بػىٍعضيكيمٍ 

[. كقاؿ تعالى في اآلية قبلها: } كىالى تػىٍلًمزيكا أىنٍػفيسىكيٍم كىالى تػىنىابػىزيكا 12...{ اآلية ]الحجرات:
يمىاًف كىمىٍن لىٍم يػىتيٍب فىأيكلىًئكى ىيمي الظَّاًلميوفى { بًاأٍلىٍلقىاًب بًئٍ  سى ااًلٍسمي اٍلفيسيوؽي بػىٍعدى اإٍلً

[. كليس في ذلك مصلحة كال ألجأت إليو ضركرة بياف الحق، كإنما ىو 11]الحجرات:
التعصب ضد الفضائل كركاتها، كقد كاف يكفيو أف يقوؿ كما قاؿ بعض أسبلفو من العثمانية إذا 

كا حديث الرجل: منكر الحديث، أك لو مناكير ؟! أك لو أحاديث منكرة، أك فيو نظر ؟! أنكر 
كالمراد منكر عندىم، فهذا أىوف كأبعد عن التغرير على القاصرين كالمقلدين، فإف قولكم في 

المحدث كذاب كضاع، كنحو ىذا يوىم من يحسن الظن بكم أنكم ال تقولوف ذلك إال بحجة 
حة، كالتحقيق أف ليس عندكم إال أكىاـ كظنوف، لو عرفها القاصر كحرر كاضحة، كداللة فاض

 فكره عن ربقة التقليد، لىعىًلم أنها ال تصحح رمي الراكم بذلك، كالتَّهمكم بالتحامل كالتعصب.
(: األحاديث الموضوعة في فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  145قاؿ مقبل ) ص 

 رضي اهلل عنو:
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 [ ديث: )) خلقت أنا كىاركف... ((ح] 
حديث )) خلقت أنا كىاركف بن عمراف كيحيى بن زكريا كعلي بن أبي طالب من طينة  -1

 كاحدة ((، ) ج ( أم ابن الجوزم ىذا حديث موضوع، كالمتهم بو المركزم.
: كىو محمد بن خلف، قاؿ يحيى بن معين: ىو كذاب. كقاؿ الدارقطني: قاؿ في حاشية مقبل

 كؾ. كقاؿ ابن حباف: كاف مغفبل، يلٍقن فيتلقن فاستحق الترؾ.متر 
 5: ىذا غير مسٌلم، كترجمة محمد بن خلف في تاريخ الخطيب ) ج كالجواب كباهلل التوفيق

( قاؿ محمد بن خلف بن عبد السبلـ أبو عبد اهلل األعور يعرؼ بالمركزم: ألنو كاف  235ص 
شم السمسار، كعاصم بن علي، كعلي بن يسكن محلة المراكزة، حدث عن يحيى بن ىا

الجعد، كموسى بن إبراىيم المركزم، كأبي ببلؿ األشعرم: ركل عنو أبو عمرك بن السماؾ، 



كمحمد بن العباس بن نجيج، كعبد الصمد بن علي الطستي، كأبو بكر الشافعي في آخرين 
و، كذكر كفاتو سنة ككاف صدكقا، كذكره الدارقطني فقاؿ: ال بأس بو، ثم ذكر حديثا من طريق

 إحدل كثمانين كمائتين.
ثم إف تقليد ابن الجوزم في دعول الوضع ال يكوف حجة على من يرل أنو غير موضوع، كقبوؿ 

ركاية ابن الجوزم عن ابن معين كغيره، ال يكوف أكلى من قبوؿ ركاية الحديث، ىذا عند من 
، ألنهم يتحاملوف على الشيعة، أنصف، كقد بيّْنا فيما مر أنو ال يلتفت إلى قولهم: كذاب

 كيرمونهم بالكذب ببل حجة صحيحة.
: حديث: )) خلقت أنا كعلي من نور، ككنا عن يمين العرش قبل أف يخلق اهلل ( 2قاؿ مقبل ) 

آدـ بألفي عاـ، ثم خلق اهلل آدـ فانقلبنا في أصبلب الرجاؿ، ثم جعلنا في صلب عبد 
محمود كأنا محمد، كاهلل األعلى كعليه علي ((، ) ج( المطلب، ثم شق اسمينا من اسمو، فاهلل 

 أم: ابن الجوزم ىذا كضعو جعفر بن أحمد، ككاف رافضيا يضع الحديث.
 قاؿ ابن عدم: كنا نتيقن أنو يضع.
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: ىذه دعول من ابن الجوزم ببل حجة، كالركاية عن ابن عدم مرسلة، كىو متهم في  كالجواب
كالحديث أصلو لو طرؽ غير طريق جعفر بن أحمد، فركاه ابن  الشيعة لمخالفتهم مذىبو،

( من ثبلث طرؽ عن سلماف، كأبي ذر، كجابر، عن  75كص  74المغازلي في المناقب ) ص 
 النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كليس في أسانيدىا جعفر بن أحمد.

، كص 151ص  1كأصل الحديث أيضا في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
( بطريقين ليس فيهما جعفر بن أحمد، كذكر المحقق المحمودم أنو أخرجو أحمد بن  152

( من باب مناقب علي، قاؿ: حدثنا الحسن،  252حنبل في كتاب الفضائل في الحديث ) 
حدثنا أحمد بن المقداـ العجلي، حدثنا الفضيل بن عياض، قاؿ: حدثنا ثور بن يزيد، عن خالد 

زاذاف، عن سلماف، قاؿ: سمعت حبيبي رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بن معداف، عن 
يقوؿ: )) كنت أنا كعلي نورا بين يدم اهلل عز كجل قبل أف يخلق اهلل آدـ بأربعة عشر ألف 

 عاـ، فلما خلق اهلل آدـ قىسم ذلك النور جزأين، فجزء أنا كجزء علي ((.
(،  88( من كتاب المناقب ) ص  14الفصل )  قاؿ المحقق المحمودم: كركاه الخوارزمي في

كذكر سندا لو ليس فيو جعفر بن أحمد، ثم قاؿ: كركاه أيضا في آخر الفصل الرابع من مقتلو ) 
 (، كذكر لو سندا آخر ليس فيو جعفر بن أحمد. 1ط  50ص  1ج 



 
- - - 
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 [ حديث: )) لقد صلت المبلئكة على علي... ((] 
ديث: )) لقد صلت المبلئكة على علي سبع سنين، كذلك أنو لم يصل معي : ح( 3قاؿ مقبل) 

رجل غيره ((، حكى مقبل عن ابن الجوزم أنو قاؿ: موضوع فيو محمد بن عبيد اهلل، قاؿ 
 يحيى: ليس بشيء. كقاؿ البخارم: منكر الحديث.

قوؿ: ما ستر (: أبى اهلل إال أف يفضح الكاذبين، كرحم اهلل سفياف إذ ي 146قاؿ مقبل: ) ص 
اهلل عز كجل أحدا يكذب في الحديث... إلى أف قاؿ مقبل : فإف الذم يقرأ في التاريخ يعلم 

أف عليا، كأبا بكر، كببلال، كزيد بن حارثة، كخديجة، كابن مسعود، كعمارا، كحمزة، كغيرىم  
 كانوا قد أسلموا مع علي.

 عن أكؿ من أسلم.قاؿ في حاشيتو: أعني معو في السبع السنين مع قطع النظر 
 :: أف الحديث ىذا ركم بطريق آخر. كالجواب

( من  320( بعد ذكر سنده في ) ص  321ص  1قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 
طريق محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع، كلو طريق آخر عن أبي ذر، قاؿ ابن عساكر: أنبأنا أبو 

أنبأنا أبو الحسن بن السمسار، أنبأنا أبو سليماف الحسن الفرضي، حدثنا عبد العزيز بن أحمد، 
محمد بن عبيد اهلل بن منصور بن نصر بن إبراىيم، حدثنا أبو عقيل الخوالني، حدثنا عيسى بن 
سليماف أبو موسى، حدثنا عمرك بن جيميع، عن األعمش، عن أبي ظبياف، عن أبي ذر قاؿ: قاؿ 

لمبلئكة صلت علٌي كعلى علي سبع سنين قبل أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف ا
 يسلم بشر ((.

 ثم ذكر حديثا عن علي عليو السبلـ من قولو من طرؽ.
كأما قوؿ مقبل: إف عليا، كأبا بكر، كببلال، كزيد بن حارثة، كخديجة... إلى قولو: أسلموا مع 

 علي، أم: في السبع السنين األكلى بعد البعثة.
 فالجواب عنو من كجهين:

الوجو األكؿ: أف المنفي في ىذا الحديث الصبلة ال اإلسبلـ، ألنو قاؿ: لم يصل معي رجل 
غيره، فمن الجائز أنهم لم يصلوا معو، كإف كانوا قد أسلموا في السبع السنين، كيشير إلى أنو 



نَّكى تػىقيوـي أىٍدنىى ال يلـز من اإلسبلـ في أكؿ البعثة الصبلة معو، قوؿ اهلل تعالى: } ًإفَّ رىبَّكى يػىٍعلىمي أى 
، كلو20ًمٍن ثػيليثىًي اللٍَّيًل كىًنٍصفىوي كىثػيليثىوي كىطىائًفىةه ًمنى الًَّذينى مىعىكى { ]المزمل:  [. فظهر أنو ال تبلـز
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كاف يلـز من اإلسبلـ الصبلة معو لكانوا معو كلهم، كلو كانوا معو كلهم لقاؿ: } الًَّذينى مىعىكى {. 
طىائًفىةه ًمنى الًَّذينى مىعىكى {، كىذا الحتماؿ أف الصبلة لم تكن قد كجبت عليهم، أك كلم يقل: } كى 

أف الجماعة لم يكن قد كقع الحث عليها، لعدـ األذاف، فكاف علي يصلي معو اختياران 
 لمبلزمتو لو من قبل اإلسبلـ، ككونو معو بمنزلة االبن مع أبيو، بخبلؼ غيره من الرجاؿ.

أنو يحتمل أف الصبلة كانت قبل البعثة، ىي التحنث الذم ركم أف رسوؿ اهلل  الوجو الثاني:
صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يفعلو، أك ىي ] العبادة التي [ كاف يفعلها في الغار الذم كاف 
يتحنث فيو، ككاف علي يصلي معو، كىذا يستقيم على أنو بيعث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

س عشرة سنة أك نحو ذلك، كىذا قد ركم فبل كجو للقطع بكذب الركاية كسلم كعلي لو خم
بالنظر إلى التاريخ، كما أنو ال كجو للقطع بوضعها بالنظر إلى السند، لوجود الشواىد، مع أف 

محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع عندنا مقبوؿ الركاية، كال نقبل فيو جرح ابن معين، لما قدمنا، 
 لما قدمنا أيضا من أنهم ينكركف ما ليس منكران في الواقع. كال إنكار البخارم،

قاؿ السيد العبلمة عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى القاسمي في حاشية كرامة األكلياء، في 
شرح حديث أحمد بن حنبل عن علي عليو السبلـ، اللهم إني ال أعترؼ أف عبدا لك من ىذه 

هلل عليو كآلو كسلم ثبلث مرات، لقد صليت قبل أف يصلي األيمة عىبىدىؾ قبلي غير نبيك صلى ا
الناس سبعان. كتكلم في سنده كرد جرح الذىبي لبعض رجالو، ثم خرجو، كأكرد حديث محمد 

بن عبيد اهلل بن أبي رافع بسنده من أمالي أبي طالب، كمناقب محمد بن سليماف الكوفي، كقاؿ 
ي رافع فهو محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع، كثقو في محمد بن عبيد اهلل ما لفظو: كأما ابن أب

 ابن حباف، كالحاكم، كأخرج لو ابن ماجة، كعداده في ثقات محدثي الشيعة. انتهى.
قلت: قد ظهر أنهم لم يجرحوه إال لهذا الحديث، كما يركيو من الفضائل، فقد ذكره ابن حباف 

يركم عن أبيو ما ليس يشبو في كتاب المجركحين كالضعفاء، كقاؿ: منكر الحديث جدا، 
 حديث أبيو، ثم أكرد لو حديثين، عن أبيو، عن جده،
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أحدىما: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إذا طنت أذف أحدكم فليذكرني كليصل 
 علٌي كليقل ذكر اهلل بخير من ذكرني ((.

الزىراني، قاؿ: حدثنا حباف بن علي، قاؿ ابن حباف: أخبرناه أبو يعلى، قاؿ: حدثنا أبو الربيع 
 قاؿ: حدثنا محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع.

 كالثاني: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يكتحل باألثمد كىو صائم.
 قاؿ ابن حباف: أخبرناه أبو يعلى، قاؿ: حدثنا أبو الربيع، قاؿ: حدثنا حباف بن علي عنو. انتهى.

ين، كليس لحديث أبيو لوف مخالف ينافي الحديثين، فباف أف سببو التشيع، كال نكارة في الحديث
كركاية فضائل علي عليو السبلـ، كالحديث األكؿ ركاه المرشد باهلل عليو السبلـ في األمالي ) 

( بسند آخر عن معمر بن محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع مولى النبي صلى  129ص  1ج 
حدثنا أبي، عن جدم، عن أبي رافع قاؿ: كنا عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: 

اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: )) إذا طنت أذف أحدكم فليذكرني كليصل علٌي كليقل ذكر اهلل من 
 ذكرني بخير ((. انتهى.

- - - 
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 [ حديث: )) أنا عبد اهلل كأخو رسوؿ اهلل... ((] 
بن عيسى، الترخيص فيو للصائم عن علي عليو السبلـ، كىو كالكحل ركم فيو في أمالي أحمد 

 ظاىر ألنو ليس أكبل.
(: قوؿ علي: )) أنا عبد اهلل كأخو رسولو، كأنا الصديق األكبر، ال يقولها  147) ص قاؿ مقبل

بعدم إال كاذب، صليت قبل الناس لسبع سنين ((. ) ج ( أم ابن الجوزم موضوع، كالمتهم 
 ، قاؿ علي بن المديني: كاف ضعيف الحديث.بو عباد بن عبد اهلل

 كقاؿ األزدم: ركل أحاديث ال يتابع عليها.
 كأما المنهاؿ كىو أحد الركاة فتركو شعبة.

: سألت أبا عبد اهلل، عن حديث علي )) أنا عبد اهلل كأخو رسولو، كأنا  كقاؿ أبو بكر األثـر
 الصديق األكبر (( ؟ فقاؿ: اضرب عليو، فإنو حديث منكر.

أف ىذا الجرح مرسل عن ابن المديني فبل يقبل، ثم إف قولو: ضعيف  كالجواب كباهلل التوفيق:
الحديث، مبني على إنكاره لبعض ما ركم، كما أنكر أحمد ىذا الحديث، ككذا األزدم، مع أنو 

فيو مقاؿ قد مر ذكره، فالحكم بأف الحديث موضوع باطل، ألنو ال دليل عليو، كالتقليد البن 



(، كصححو  112ص  3م فيو باطل آخر، كالحديث أخرجو الحاكم في المستدرؾ ) ج الجوز 
 كما يفيده تلخيص الذىبي.

كقاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى القاسمي في حاشية كرامة األكلياء في الباب 
ن األكؿ في سبق علي عليو السبلـ إلى اإلسبلـ بعد ذكر الحديث: كأخرجو أيضا الحاكم م

حديث عباد بن عبد اهلل األسدم، عن علي عليو السبلـ، قاؿ: )) أنا عبد اهلل كأخو رسولو، كأنا 
 الصدؽ األكبر ال يقولها بعدم إال كاذب، صليت قبل الناس بسبع سنين ((.
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ثم قاؿ: صحيح على شرط مسلم كلم يخرجاه، كركاه الذىبي، ثم قاؿ: ىذا كذب على علي 
 عليو السبلـ.

 اؿ ابن المديني: عباد ضعيف.ق
 كقاؿ البخارم: سمع منو المناؿ كفيو نظر.

قاؿ السيد عبد اهلل: كبلـ الذىبي ىذا مجازفة، ككم حاكؿ إطفاء نور اهلل لوصيو عليو السبلـ، 
 كاهلل متممو على رغم أنف الذىبي كقبيلو.

عين كثقات شيعة الوصي، كأما كبلـ البخارم كابن المديني فهما متأخراف، كعباد من خيار التاب
 كالمتشبث بحب أىل السفينة، كقد كثقو أيضا ابن حباف، كصحح الحاكم حديثو. انتهى.

 كقد خرج الحديث ىناؾ فليطالع.
كأما ابن أبي حاتم فترجم لو في كتاب الجرح كالتعديل، كلم يزعم أنو منكر الحديث بل قاؿ 

سمع عليا رضي اهلل عنو، سمع منو  (: عباد بن عبد اهلل األسدم كوفي، 82ص  6في ) ج 
 المنهاؿ بن عمرك، سمعت أبي يقوؿ ذلك. انتهى.

كأما قولو: المنهاؿ تركو شعبة. فإليك ترجمة المنهاؿ من كتاب الجرح كالتعديل البن أبي حاتم 
قاؿ: منهاؿ بن عمرك األسدم مولى لبني عمرك بن أسد بن خزيمة كوفي، ركل، عن زر بن 

ير، كعبد الرحمن بن أبي ليلى، كعباد بن عبد اهلل، كقيس بن السكن ركل حبيش، كسعيد بن جب
عنو منصور، كاألعمش، كميسرة بن حبيب، كعبدربو بن سعيد، كأبو خالد الداالني، كالقاسم بن 
الوليد الهمداني، كالحجاج بن رطأة، كابن أبي ليلى، كالصبي بن أشعث السلولي، سمعت أبي 

أنا عبد اهلل بن أحمد ) بن محمد ( بن حبنل فيما كتب إلي، قاؿ:  يقوؿ ذلك: نا عبد الرحمن،
سمعت أبي يقوؿ: ترؾ شعبة المنهاؿ بن عمرك على عمد. قاؿ أبو محمد: ألنو سمع من داره 



صوت قراءة بالتطريب، نا عبد الرحمن، قاؿ: ذكره أبي، عن إسحاؽ بن منصور، عن يحيى بن 
 انتهى.معين أنو قاؿ: المنهاؿ بن عمرك ثقة. 
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كقد مر الكبلـ على الكتاب الذم يقوؿ: نا عبد اهلل بن أحمد فيما كتب إلي، أنو يحتمل أنو 
كضع على عبد اهلل بن أحمد، كشبو على عبد الرحمن، ألنو يشتمل على كثير من الجرح 

 للشيعة، يسبب اتهامو كاهلل أعلم.
، نا صالح بن أحمد، حدثنا علي ( في ترجمة شعبة حدثنا عبد الرحمن 172ص  1كفي ) ج 

يقوؿ: أتى شعبة المنهاؿ بن  -يعني ابن القطاف  -قاؿ: سمعت يحيى  -يعني ابن المديني  -
عمرك فسمع صوتا فتركو، حدثنا عبد الرحمن سمعت أبي يقوؿ: يعني سمع صوت قراءة 

 بألحاف، فترؾ الكتابة عنو ألجل ذلك. انتهى.
نو تركو تلك المرة عند سماع الصوت، كال يدؿ على أنو لم قلت: يحتمل كبلـ يحيى بن سعيد أ

يعد إليو أصبل، بل يحتمل أف شعبة تركو في تلك الحاؿ لئبل يثقل عليو صرفو عن حزبو المعتاد 
أك نحو ذلك من األسباب، كلكن بعض العثمانية يتصيدكف لجرح الشيعة تصيدا لفرط حرصهم 

 ن سعيد، كابن حباف، كالذىبي.على جرحهم، كمن أشدىم على الشيعة يحيى ب
- - - 
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 [ حديث: )) أنت أكؿ المؤمنين إيمانا... ((] 
(: عن ابن عباس رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت عمر بن الخطاب رضي اهلل  147) ص  قاؿ مقبل

عنو يقوؿ: )) كفوا عن علي فلقد سمعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيو خصاال، 
 كاحدة منهن في آؿ الخطاب أحب إلي مما طلعت عليو الشمس ((.ألف تكوف 

كنت أنا، كأبو بكر، كأبو عبيدة، في نفر من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
فانتهين إلى باب أـ سلمة رضي اهلل عنها كعلي نائم على الباب، فقلنا: أردنا رسوؿ اهلل صلى 

ليكم، فخرج رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فثرنا إليو اهلل عليو كآلو كسلم. فقاؿ: يخرج إ
فاتكأ على علي بن أبي طالب عليو السبلـ، ثم ضرب بيده على منكبو، ثم قاؿ: إنك مخاصم 

مخصم، أنت أكؿ المؤمنين إيمانا، كأعلمهم بأياـ اهلل، كأكفاىم بعهده، كأقسمهم بالسوية، 



ضدم كغاسلي كدافني، كالمتقدـ إلى كل شديدة كأرفقهم بالرعية، كأعظمهم مزية، كأنت ع
 ككريهة، كلن ترجع بعدم كافرا، كأنت تتقدمني بلواء الحمد كتذكد عن حوضي.

ثم قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنو: كلقد مات علي رضي اهلل عنو بصهر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
في التأكيل، كقتبلت  كآلو كسلم كبسطة في العسرة، كبذؿ للماعوف، كعلمه بالتنزيل، كفقوو 

 األقراف. ) ج ( أم: ابن الجوزم ىذا حديث موضوع من عمل األبزارم، ككاف كذابا. انتهى.
 قاؿ في حاشية مقبل: كىو الحسن بن عبيد اهلل.

أنو ذكره في لساف الميزاف باسم الحسن، كقاؿ: ىو الحسين، ثم تكلم فيو في  كالجواب ::
 الحسين.
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بن كامل: كاف كذابا. قلنا: ىذه دعول من أحمد بن كامل ال تقبل بدكف  كقاؿ: قاؿ أحمد
 حجة.

قاؿ الذىبي فيما حكاه في لساف الميزاف: فمن أكاذيبو حدثنا إبراىيم بن سعد الجوىرم، عن 
 المأموف، عن أبيو، عن جده، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، كاف النبي يقبل فاطمة.

بي أدخلني الجنة فأطعمني من جميع ثمارىا، فصار ماء في  كقاؿ: )) إف جبريل ليلة أسرل
 صلبي فحملت خديجة، فإذا قبلتها أصبت رائحة تلك الثمار ((.

أف ىذا مبني على تأخر اإلسراء، كال كجو لهذا البناء، ألف الراجح كقوع إسراء  كالجواب ::
، فبل كجو لتكذيبو سابق، كإف اإلسراء كاف مرتين أك ثبلثا، فالحديث ىذا محموؿ على ذلك

 كجرح راكيو.
كأما قوؿ الذىبي: فاطمة كلدت قبل أف ينزؿ جبريل بسنوات. فالذىبي ال يعلم الغيب، فكيف 
يقطع بأنو لم ينزؿ قبل كالدتها !! كقد ركم أنها نزلت عليو صلى اهلل عليو كآلو كسلم المبلئكة 

اف، ككاف ذلك سابقا قبل كىو صبي فشقوا قلبو كغسلوه، كركم أنو نهي أف يمشي كىو عري
البعثة، فبل مانع أف يكوف نزؿ عليو جبريل عليو السبلـ قبل البعثة، كأف يكوف لم يعرفو باسمو 

 أنو جبريل إال بعد البعثة.
ىذا كترجم للحسين بن عبيد اهلل الخطيب في تاريخو، كلم يذكر أحدا كذبو إال أحمد ابن كامل 

في ترجمتو، كقاؿ فيها: ىو أحد أصحاب محمد بن القاضي، كترجم ألحمد بن كامل، كبسط 
جرير الطبرم، ثم قاؿ في أكاخر ترجمتو: حدثني علي بن محمد بن نصر قاؿ: سمعت حمزة 

بن يوسف يقوؿ: سأؿ أبو سعد اإلسماعيلي أبا الحسن الدار قطني، عن أبي بكر أحمد بن  



ما ليس عنده في كتابو، كامل بن خلف القاضي ؟ فقاؿ: كاف متساىبل كربما حدث من حفظو ب
 كأىلكو العجب فإنو كاف
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 يختار كال يضع ألحد من العلماء األئمة أصبل. فقاؿ لو أبو سعد: كاف جريرم المذىب.
 قاؿ أبو الحسن: بل خالفو كاختار لنفسو ... إلخ.

استغرب  فظهر من ىذا أنو يتهمو بقلة التثبت، فلعل تكذيبو للحسين بن عبيد اهلل من قلة تثبتو
الركايات أكال، فأنكرىا ثانيا فجعلها كذبا ببل حجة في الحقيقة، كالحديث لو شواىد ليس في 

سندىا الحسين بن عبيد اهلل، منها ما ذكره السيوطي في الؤللئ المصنوعة بعد ذكر ركاية 
( حدثنا إبراىيم بن أحمد بن  66، كص 65ص  1أخرجها، كأخرجو أبو نعيم في الحلية ) ج 

حصين، حدثنا محمد بن عبد اهلل الحضرمي، حدثنا خلف بن خالد العبدم، حدثنا بشر بن  أبي
إبراىيم األنصارم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معداف، عن معاذ بن جبل، قاؿ: قاؿ رسوؿ 

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) يا علي أخصمك بالنبوة كال نبوة بعدم كتخصم الناس بسبع، 
أحد من قريش، أنت أكلهم إيمانا باهلل، كأكفاىم بعهد اهلل، كأقومهم بأمر اهلل مزية، كال يحاجك 

 كأقسمهم بالسوية، كأعدلهم في الرعية، كأبصرىم بالقضية، كأعظمهم عند اهلل ((.
( حدثنا محمد بن المظفر، حدثنا عبد اهلل بن  66ص  1كقاؿ أبو نعيم في الحلية أيضا ) ج 

نماطي، حدثنا القاسم بن معاكية األنصارم، حدثني عصمة بن محمد، إسحاؽ بن إبراىيم األ
عن يحيى بن سعيد األنصارم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدرم، قاؿ: قاؿ 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي كضرب بين كتفيو: )) يا علي لك سبع خصاؿ ال 
ين باهلل إيمانا، كأكفاىم بعهد اهلل، كأقومهم بأمر يحاجك فيهن أحد يـو القيامة، أنت أكؿ المؤمن

 اهلل، كأرأفهم بالرعية، كأقسمهم بالسوية، كأعلمهم بالقضية، كأعظمهم مزية يـو القيامة ((.
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كذكر السيوطي في الؤللئ سند األبزارم فقاؿ: أخبرنا يحيى بن المدبر أبو منصور، أنبأنا محمد 
عكبرم، أنبأنا أبو أحمد عبيد اهلل بن محمد بن أحمد الفرضي، حدثنا بن محمد بن عبد العزيز ال

جعفر بن محمد الخوصي، حدثنا الحسن بن عبيد اهلل األبزارم، حدثنا إبراىيم بن سعد، حدثني 
المأموف، حدثني الرشيد، حدثني المهدم، حدثني المنصور، حدثني أبي، عن أبيو، عن ابن 



كفوا عن علي فلقد سمعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل   عباس، سمعت عمر بن الخطاب يقوؿ:
 عليو كآلو كسلم فيو خصاال إلى آخر الحديث كما مر، كإلى آخر كبلـ ابن عباس السابق ذكره.

ثم قاؿ عن ابن الجوزم: باطل عملو األبزارم، فظهرت مجازفة ابن الجوزم في الحكم 
 بالوضع، كنسبة ذلك إلى األبزارم على القطع ببل حجة.

قاؿ: كقد ركاه أبو بكر بن مردكيو عن أبي بكر بن كامل، عن علي بن المبارؾ الربيعي، عن  ثم
 إبراىيم بن سعيد، قاؿ: كلعل ابن المبارؾ أخذه من األبزارم. انتهى.

قلت: ىذا التجويز ال يلتفت إليو بدكف حجة. فأما أف يجرح علي بن المبارؾ بنفس ىذه 
 بناء على جرحو، فذلك دكر كتحكم كتقىٌوؿ ببل مستند. الركاية، ثم يدعي عليو أنو سرقها

( من  132ص  1كالحديث في ترجمة اإلماـ علي عليو السبلـ من تاريخ ابن عساكر ) ج 
طريق بشر بن إبراىيم األنصارم، كفي الصفحة التي بعدىا بسند آخر كإليك نصو: أخبرنا أبو 

بو محمد الحسن بن علي، أنبأنا أبو الحسن العز أحمد بن محمد بن عبيد اهلل السلمي، أنبأنا أ
علي بن محمد بن أحمد بن نصير، أنبأنا محمد بن إبراىيم الصلحي ) كذا (، أنبأنا أبو سعيد 

عمرك بن عثماف بن راشد السواؽ، أنبأنا عبد اهلل بن مسعود الشامي، أنبأنا ياسين بن محمد بن 
 أيمن، عن أبي حاـز مولى ابن
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ابن عباس، قاؿ: قاؿ عمر بن الخطاب: )) كفوا عن علي فإني سمعت ) كذا ( عباس، عن 
رسوؿ اهلل فيو خصاال لو أف خصلة منها في جميع آؿ الخطاب كاف أحب إلي مما طلعت عليو 

الشمس، إني كنت ذات يـو كأبو بكر، كعبد الرحمن، كعثماف بن عفاف، كأبو عبيدة ابن 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم فانتهينا إلى باب أـ سلمة ] الجراح، في نفر من أصحاب رسوؿ اهلل

ك [ إذا نحن بعلي متكئ على نجف الباب، فقلنا: أردنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، 
فقاؿ: ىو في البيت يخرج عليكم اآلف. قاؿ: فخرج علينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

ده على منكبيو، كقاؿ: أكس ) يا ( ابن أبي طالب فإنك فثرنا حولو فاتكأ على علي ثم ضرب ي
(، إنك أكؿ المؤمنين معي 1مخاصم، فتخصم بسبع ليس ألحد بعدىن إال فضلك ) كذا ( )

إيمانا، كأعلمهم بأياـ اهلل، كأكفاىم بعهده، كأرأفهم بالرعية، كأقسمهم بالسوية، كأعظمهم عند 
 اهلل مزية ((.

 حدة.قاؿ ابن عساكر: كسقطت منو كا
( شاىد لبعض ىذا الحديث بسند آخر فقاؿ في  361ص  1كفي الكتاب المذكور ) ج 



ترجمة اإلماـ علي: كأخبرنا أبو غالب ابن البناء، أنبأنا أبو الحسين ابن األبنوسي، أنبأنا أبو 
محمد عبد اهلل بن محمد بن سعيد ابن محارب بن عمرك األنصارم األكسي االصطخرم، أنبأنا 

عبد اهلل بن أذراف الخياط بشيراز سنة أربع كثبلث مائة، أنبأنا إبراىيم بن سعيد أبو محمد 
الجوىرم كصي المأموف، حدثني أمير المؤمنين المأموف، حدثني أمير المؤمنين الرشيد، حدثني 

أمير المؤمنين المهدم، حدثني أمير المؤمنين المنصور، عن أبيو، عن جده، عن عبد اهلل بن 
عت عمر بن الخطاب كعنده جماعة فتذاكركا السابقين إلى اإلسبلـ، فقاؿ عباس، قاؿ: سم

 عمر: أما علي
__________ 

( المعنى مستقيم، ليس ألحد بعدىن إال فضلك. أم: ما فضل بعدؾ، أم الفضلة كالسؤر. 1)
 ) المؤلف (.
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ف لي كاحدة فسمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ فيو ثبلث خصاؿ لوددت أ
منهن فكاف أحب إلي مما طلعت عليو الشمس، كنت أنا، كأبو عبيدة، كأبو بكر، كجماعة من 

الصحابة، إذ ضرب النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم بيده على منكب علي فقاؿ لو: يا علي 
أنت أكؿ المؤمنين إيمانا، كأكؿ المسلمين إسبلما، كأنت مني بمنزلة ىاركف من موسى. فهذه 

 طريق تبلقي طريق علي بن المبارؾ في إبراىيم بن سعيد.ال
قاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر على قوؿ ابن عساكر، عن إبراىيم بن سعيد 

/ ب ( قاؿ: 18/ الورؽ 4الجوىرم، كركاه أيضا بسنده عنو أبو أحمد الحاكم في الكنى ) ج 
ر ) ظ ( ببغداد، أنبأنا إبراىيم بن سعيد أخبرنا أبو الحسن علي بن المبارؾ بن المسرك 

الجوىرم، قاؿ: حدثني أمير المؤمنين المأموف، قاؿ: حدثني أمير المؤمنين الرشيد، قاؿ: 
حدثني أمير المؤمنين المهدم، قاؿ: حدثني أمير المؤمنين المنصور، قاؿ: حدثني أبي، عن 

 جدم، عن عبد اهلل بن عباس، قاؿ: يعني ... إلخ.
ر من الركايات السابقة اتفاقها على إثبات سبع فضائل لعلي عليو السبلـ، ركاية ىذا كقد ظه

بشر بن إبراىيم، عن ثور، عن خالد، عن معاذ، كركاية يحيى بن سعيد األنصارم، عن ابن 
المسيب، عن أبي سعيد الخدرم، كركاية األبزارم، عن إبراىيم بن سعد، عن المأموف، عن 

اىر أنو إبراىيم بن سعيد كما في الركايات األخيرة، كركاية علي بن آبائو، عن ابن عباس، كالظ
المبارؾ عن إبراىيم بن سعيد، كذلك فهذه الطرؽ يقوم بعضها بعضا، كيظهر بجملة ذلك أف 



 دعول الوضع باطلة.
: قوؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) أنت أكؿ من آمن بي، كأنت أكؿ من  قاؿ مقبل

 ـ القيامة، كأنت الصديق األكبر، كأنتيصافحني يو 
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 الفاركؽ األكبر، تفرؽ بين الحق كالباطل، كأنت يعسوب المؤمنين، كالماؿ يعسوب الفجار ((.
 ) ج ( أم: ابن الجوزم موضوع فيو عباد بن يعقوب.

قاؿ ابن حباف: يركم المناكير عن المشاىير فاستحق الترؾ، كفيو علي بن ىاشم، قاؿ ابن 
حباف: كاف يركم عن المشاىير المناكير، ككاف غاليا في التشيع، كفيو محمد بن عبيد، قاؿ 

 يحيى: ليس بشيء.
قد قررنا فيما مضى تعصب ابن حباف كمجازفتو في جرح خصومو كال شك أنو  فالجواب ::

متهم، كقد تقرر أنو ال يقبل الجرح مع عداكة المذىب، ككل ذلك قد بسطنا فيو القوؿ فيما 
مضى، كما أنا قد جربنا ابن حباف يدعي على خصومو مثل ىذه الدعاكم، كيىظىهر بطبلنها كما 

قدمنا كبلمو في حسين بن علواف، كظهر أنو ال يتعين الحمل عليو الحتماؿ أف سماعو من 
ىشاـ متأخر، كقد ذكركا أف ىشاما تغير في آخر أمره كما مر، كمثل جرحو في عيسى بن عبد 

كاية الحماـ األحمر كقد ركاىا ابن حباف عن غيره، فخرج عيسى من عهدتها كبقية اهلل، فأكرد ر 
 الركايات ليس فيها منكر.

(: عيسى بن عبد اهلل ابن  122، كص 121ص  2قاؿ في كتاب المجركحين كالضعفاء ) ج 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب من أىل الكوفة، يركم، عن أبيو، عن آبائو أشياء 

 يحل االحتجاج بو، كأنو كاف يهم كيخطي حتى كاف يجيء باألشياء الموضوعة عن موضوعة ال
أسبلفو، فبطل االحتجاج بما يركيو لما كصفت، ركل عن أبيو، عن جده، عن علي، كاف رسوؿ 

 اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يعجبو النظر إلى الحماـ األحمر كاألترج.
لى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من زعم أنو يحبني كبإسناده عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل ص

 كيبغض عليا فقد كذب ((.
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 كبإسناده قاؿ: كاف أحب الشاة إلى رسوؿ اهلل الذراع.
كبإسناده عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من صنع إلى أحد من 

 أىل بيتي يدا كافأتو عنو يـو القيامة ((.
عن علي قاؿ: جئت إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يوما فوجدتو في مؤل من  كبإسناده

قريش فنظر إلي كقاؿ: )) يا علي إنما مثلك في ىذه األمة كمثل عيسى بن مريم أحبو قـو 
فأفرطوا فيو، كأبغضو قـو فأفرطوا فيو. قاؿ: فضحك المؤل الذم عنده كقالوا: انظركا كيف شبو 

 . قاؿ: كنزؿ القرآف، } كلما ضرب ابن مريم مثبل إذا قومك منو يصدكف { ((.ابن عمو بعيسى
كبإسناده عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) حق علي على كل 

 المسلمين كحق الوالد على الولد ((.
سى أخبرنا بهذه األحاديث كلها إسحاؽ بن أحمد القطاف بتنيس، قاؿ: حدثنا يوسف بن مو 

القطاف، قاؿ: حدثنا عيسى بن عبد اهلل، قاؿ: حدثنا أبي، عن أبيو، عن جده علي ابن أبي 
 طالب، في نسخة كتبناىا عنو أكثرىا معمولة. انتهى.

فهذه ترجمتو عنده، كىذه األحاديث التي ذكرىا مدعيا نكارتها محتجا بها، على أنو يجيء 
النواصب ينكركف الفضائل فيتهموف ركاتها، باألشياء الموضوعة ليس فيها شيء منكر، كإنما 

كلهذه التي أكردىا شواىد من ركاية غير عيسى بن عبد اهلل، كحديثو: يعجبو النظر إلى الحماـ 
 األحمر كاألترج.

( من كتاب  148ص  3أخرجو ابن حباف نفسو في ترجمة أبي سفياف األنمارم ) ج 
بد اهلل بن أبي كبشة، عن أبيو، عن جده المجركحين فقاؿ فيو: كىو الذم ركم عن حبيب بن ع

 قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يعجبو النظر إلى األترج كالحماـ األحمر. انتهى.
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مع أف ىذا ليس منكرا، ألنو ال يخالف الكتاب كال السنة، كال معنى إلنكار القـو ما يجهلونو 
بب إعراضهم عنهم، فبل عجب أف يخفى عليهم من حديث أىل البيت كشيعتهم، ألف الس

بعض السنة بسبب إعراضهم عن أىلها، كاعتقاد القـو أنهم مع ذلك قد أحاطوا بالسنة جهل 
مركب، ألنو ال دليل لهم على ذلك، بل األكلى بهم أف يعتقدكا أف قد فاتهم بعض السنة، ألنو 

نهم أعرضوا عنو في عهد األموية لم يحصل لهم من حديث علي عليو السبلـ إال قليل جدا، أل
رغبا أك رىبا، كجرحوا في عدد من أصحابو كأعرضوا عن ذريتو، كذلك كجرحوا في عدد من 

أصحابهم، فكيف ال يفوتهم علم كثير من علم علي عليو السبلـ ؟! ككيف يعتقدكف اإلحاطة 



نهم ىم مدينة بالسنة كحالهم ىذه ؟! ثم يجزموف بنفي ما ليس عندىم كيكذبوف من ركاه، كأ
العلم أك كأنهم قد الزموا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم طوؿ حياتو، كعلموا أنهم قد 

أحاطوا بكل ما جاء بو، فظهر بهذا أنهم إنما يتحاملوف على الشيعة كيكذبونهم محاربة 
جىاءىىيٍم ًمٍن رىبًّْهمي اٍلهيدىل {  للفضائل،: } ًإٍف يػىتًَّبعيوفى ًإالَّ الظَّنَّ كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنٍػفيسي كىلىقىدٍ 

 [.23]النجم:
ىذا كقوؿ ابن حباف في عباد بن يعقوب: يركم المناكير عن المشاىير، دعول من خصم على 

 خصمو بدكف بينة، فهي مردكدة.
( فلم يأت بحجة على دعواه،  172ص  2كقد ذكره في كتاب المجركحين كالضعفاء ) ج 

شريك، عن عاصم بن زر ) صححتو من الميزاف من ترجمة عباد  إنما قاؿ: كىو الذم ركل عن
عن ابن حباف، عن عبد اهلل ( قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: إذا رأيتم معاكية 

 على منبرم فاقتلوه.
 أخبرناه الطبرم، قاؿ: حدثنا محمد بن صالح، قاؿ: حدثنا عباد بن يعقوب عن شريك. انتهى.
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س في ىذا نكارة، بل ىو موافق للحديث المشهور بين األمة في عمار، تقتلو الفئة الباغية، كلي
[. ككيف يكوف 9كلقوؿ اهلل تعالى: } فػىقىاتًليوا الًَّتي تػىٍبًغي حىتَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر اللًَّو { ]الحجرات:

ق المقاتلين للفئة األمر بقتلو منكرا ؟! كقد قتل بسببو خمسة كعشركف ألفا من أنصار الح
الباغية أك نحو ىذا العدد، مع أف الحديث لم يتفرد بو عباد، بل قد ركاه غيره، فقد أكرد 

الذىبي في الميزاف في ترجمة سفياف بن محمد الفزارم المصيصي، ركل عن منصور بن سلمة 
) كال بأس بمنصور، عن سليماف بن ببلؿ، عن جعفر بن محمد، عن أبيو، عن جابر حديث: )

 إذا رأيت فبلنا على منبرم فاقتلوه ((.
كأكرده في الميزاف في ترجمة عبد الرزاؽ فقاؿ فيو ابن عدم: حدثنا الحسن بن سفياف، حدثنا 
ابن راىويو، حدثنا عبد الرزاؽ، عن ابن عيينة، عن علي بن يزيد ) كذا ( بن جذعاف ) كذا (، 

 عاكية على منبرم فاقتلوه ((.عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، مرفوعا: )) إذا رأيتم م
قاؿ: كحدثناه محمد بن سعيد بن معاكية بنصيبين، حدثنا سليماف بن أيوب الصريفيني، حدثنا 

ابن عيينة، كحدثناه محمد بن العباس الدمشقي، عن عمار بن رجاء، عن ابن المديني، عن 
ثنا عبد الرزاؽ، عن سفياف، كحدثناه محمد بن إبراىيم األصبهاني، حدثنا أحمد بن الفرات، حد

 جعفر بن سليماف، عن أبي جذعاف ) كذا ( نحوه. انتهى.



فظهر تحامل ابن حباف على من يخالفو في العقيدة، كمجازفتو بهذه العبارة، يركم المناكير، عن 
المشاىير كنحوىا بدكف تثبت كال إنصاؼ من ابن حباف، ىذا كعباد لم نعلم أحدا من 

  ابن حباف كمن قلده.المحدثين جرحو في حديثو إال
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قاؿ الذىبي في ترجمتو في الميزاف: عباد بن يعقوب ) خ ت ؽ( أم: أخرج حديثو البخارم، 
 كالترمذم، كابن ماجة.

ثم قاؿ األسدم الركاجني الكوفي: من غبلة الشيعة كرؤكس البدع، لكنو صادؽ في الحديث، 
 عن شريك، كالوليد بن أبي ثور، كخلق.

ارم حديثا في الصحيح مقركنا بآخر، كالترمذم، كابن ماجة، كابن خزيمة، كابن أبي كعنو البخ
 داكد.

 كقاؿ أبو حاتم: شيخ ثقة.
 كقاؿ ابن خزيمة: حدثنا الثقة في ركايتو المتهم في دينو عباد. انتهى المراد.

البدعة، كدعواىم فيو الغلو كاالبتداع، مبني على دعواىم أف مذىبهم ىو السنة، كما خالفو ىو 
كىي دعول باطلة، ألف المقدمين لعلي عليو السبلـ ىم المستندكف إلى الحديث، المعتمدكف 

 على السنة على حديث الغدير، كحديث المنزلة، كغير ذلك كما ىو محقق في محلو.
أما القائلوف بتقديم الثبلثة، فمعظم اعتمادىم على دعول إجماع الصحابة، كىي دعول باطلة 

كحرر فكره، ألف الخبلؼ متحقق قد ركاه المخالفوف، كاإلجماع بعد ذلك لم عند من أنصف 
يثبت كإف ركل المخالفوف في ذلك ركاية تنصر مذىبهم، فهم تفردكا بها كليست متواترة، كال 

ركاتها المختلفين في المذىب من الشيعة كخصومهم، كليس عجيبا أف تركم فرقة ما ينصر 
 من الفرؽ كذلك.مذىبها كإف كاف باطبل، فكثير 

كإذا كانت العثمانية حجة فيما رككه كتفردكا بركايتو، لـز أف تكوف الشيعة حجة فيما رككه 
 كتفردكا بركايتو، كإف لم يكن مما كثرت أسانيده كاشتهر بين األمة
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 بتعدد طرقو، فالقـو في تسميتهم تقديم علي عليو السبلـ بدعة، كتقديم الثبلثة سنة، على غير
 حق كال إنصاؼ.



فأما تطورىم إلى سب من خالفهم بضركب من السب، كطرح بعضهم لركايتو، كاستحبلؿ 
الكذب عليو، مع علمهم أنو معتمد على ما يعتقده سنة، كأنو يرل نفسو ىو المتمسك بالسنة، 
فبغضهم لو كمحاكلة بعضهم لتطلب سبب لجرحو كتعنتهم عليو، كنحو ذلك عدكؿ عن النصرة 

 كميل مع العاطفة لمذىب األسبلؼ، كما قاؿ ابن األمير:للسنة، 
 

 مذاىب من راـ الخبلؼ لبعضها ... ييعٌض بأنياب األساكد كاألٍسدً 
ـٌ كغيبة ... كيجفوه من قد كاف يهواه عن عمدً   يصب عليو سوط ذ

 و ... لتنقيصو عند التهامي كالنجدم كيعزل إليو كل ماال يقول
 

رم حديثا في الصحيح مقركنا بآخر، يعني: الذم ركاه عنو ببل ىذا كقوؿ الذىبي كعنو البخا
كاسطة، كقد حقق ىذا ابن حجر في مقدمة شرح البخارم، فقاؿ: ركل عنو البخارم في كتاب 

التوحيد حديثا كاحدا مقركنا، كىو حديث ابن مسعود، أم العمل أفضل، كلو عند البخارم 
 طرؽ أخرل من ركاية غيره. انتهى.

( عن ابن الجوزم كفيو: علي بن ىاشم، قاؿ ابن حباف: كاف يركم عن  148)  بلكأما قوؿ مق
 المشاىير المناكير، ككاف غاليا في التشيع.

قد ذكر ىذا ابن حباف، كلم يحتج لدعواه ركاية المناكير إال بقولو: ىو الذم ركل  فالجواب ::
 صلى اهلل عليو كآلو عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل

 كسلم: )) من توضأ فليتمضمض كليستنشق، كاألذناف من الرأس ((.
أخبرناه الحسن بن سفياف، قاؿ: حدثنا زكريا بن يحيى الواسطي، قاؿ: حدثنا علي بن ىاشم، 

 عن إسماعيل بن مسلم، كليس في ىذا نكارة يجرح بها الراكم، بل
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داؿ على التعنت، ألف الركايات بهذا المعنى كثيرة، كقد ركم الجرح بمثل ىذا ىو المنكر ال
مثل ىذا عن أبي ىريرة من غير طريق علي بن ىاشم، كمن أراد معرفة ذلك فلينظره في نصب 

الراية، مع أف بعضهم ضٌعف إسماعيل بن مسلم المكي الذم ركل عنو علي بن ىاشم، فلو كاف 
الحتماؿ أف إسماعيل بن مسلم غلط فيو الحديث منكرا فبل يحمل على علي بن ىاشم، 

لضعفو، كالمنكر ىو سند ابن حباف الذم جرح بو عددا من الشيعة، فيقوؿ: أخبرنا مكحوؿ 
قاؿ: سمعت جعفر بن أباف يقوؿ: سمعت فبلنا قاؿ في فبلف كذا، فتراه يكرر ىذا السند عند 



عة، كابن حباف متهم في حاجتو إليو في جرح الركاة أك تضعيفهم، حتى جرح بو عددا من الشي
ركايتو، فقد ركل، عن شعبة، عن قتادة، سمعت أنس بن مالك قاؿ: صليت خلف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأبي بكر كعمر كعثماف، فلم أسمع أحدا يجهر ببسم اهلل الرحمن 

 الرحيم. انتهى.
حباف متهم بها، فهو متهم فخالف الركاة في إثبات سماع قتادة من أنس في ركاية شعبة، فابن 

بوضع السند المذكور، أم: أخبرنا مكحوؿ ... إلخ. كما ىو متهم بوضع السند ىذا في بسم 
اهلل الرحمن الرحيم بذكر السماع، كىو متهم بزيادة في ركاية ال يجهركف ببسم اهلل الرحمن 

ك الزيلعي في نصب الرحيم، فزاد ابن حباف كيجهركف بالحمد هلل رب العالمين، أفاد زيادتو ذل
(، فظهر بطبلف االعتماد على ابن حباف في جرح علي بن ىاشم،  1من ج  326الراية ) ص 

كقد قاؿ الذىبي في الميزاف في ترجمة علي بن ىاشم، عن ىشاـ كجماعة، كعنو أحمد كأبنا 
 أبي شيبة كخلق، كثقو ابن معين كغيره، قاؿ أبو داكد: ثبت يتشيع.

 كأبوه غاليين في مذىبهما. كقاؿ البخارم: كاف ىو
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ثم قاؿ الذىبي: كلغلوه في التشيع ترؾ البخارم إخراج حديثو، فإنو يتجنب الرافضة كثيرا، كاف 
يخاؼ من تدينهم بالتقية، كال يتجنب القدرية كال الخوارج كال الجهمية، فإنهم على بدعتهم 

 يلزموف الصدؽ.
 نسائي: ليس بو بأس. انتهى.ثم قاؿ: قاؿ أبو زرعة: صدكؽ. كقاؿ ال

كما ذكره الذىبي غير صحيح، بل يتجنبوف من يسمونهم رافضة، لئبل يلزمهم قبوؿ ما رككه في 
الفضائل، أك لئبل يقبلها غيرىم بناء على الوثوؽ بهم، أك بغضا لهم كاحتقارا، ألنهم بزعمهم 

هم فيما يرككف في الفضائل يرككف ما فيو سب الصحابة كما مر عن ابن معين كغيره، أك إتهاما ل
 أك في المثالب بزعمهم، كحديث: إذا رأيتم معاكية على منبرم فاقتلوه، أك غيره.

فأما التقية فإنما تكوف في ركاية الراكم ما يخالف مذىبو، لخوفو الضرر من السلطاف أك غيره، 
تقية في ركاية فيركيها ليدفع عن نفسو بإرضاء عدكه، كقد كانت السلطة ألعداء الشيعة، فبل 

الفضائل، مع أف نسبة التقية إلى كل من يقدـ عليا على الثبلثة، كىو معنى الرافضة عند الذىبي 
كأضرابو، نسبة غير صحيحة بالمعنى الذم يريده الذىبي، ألنو ال تبلـز بينهما كبين اعتقاد أف 

 عليا أحق بالوالية من الثبلثة.
هيٍم فأما التقية بمعنى التقية الشرعية المذ  كورة في القرآف في قوؿ اهلل تعالى: }ًإالَّ أىٍف تػىتػَّقيوا ًمنػٍ



يمىاًف{ 28تػيقىاةن{ ]آؿ عمراف: [. كالتي دؿ عليها قولو تعالى: }ًإالَّ مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئنّّ بًاإٍلً
[. فبل ينبغي أف يجرح بها الراكم ألنها دين المسلمين كافة، ىذا كعلي بن 106]النحل:

ىاشم لو ترجمة مبسوطة في تهذيب التهذيب، كفيها توثيق كتصديق عن عدد من القـو فراجعها 
فهي مفيدة، كقد عٌد في الركض النضير ىاشما من أصحاب زيد بن علي، فكيف يخشى منو 

 التقية !
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ت ( بسنده عن سعيد بن خثيم: كن 456كقاؿ أبو الفرج األصبهاني في مقاتل الطالبيين ) ص 
 مع الحسين صاحب فخ أنا كعلي بن ىشاـ ) ىاشم ( بن البريد كيحيى بن يعلى.

( بسنده عن علي بن ىاشم بن البريد، أف ىاركف أخذه كعبدربو بن علقمة،  485كفي ) ص 
كمخوؿ بن إبراىيم النهدم، ككانوا من أصحاب يحيى بن عبد اهلل، فحبسهم جميعا في 

 ة. انتهى.المطبق، فمكثوا فيو اثنتي عشرة سن
فظهر أف علي بن ىاشم من الزيدية، كأنو جاىد حتى قبض كحبس، فأين التقية التي زعمها 

 الذىبي ؟!
 (: كفيو محمد بن عبيد، قاؿ يحيى: ليس بشيء. 148) ص  كأما قوؿ مقبل

قد ظهر من مذىب يحيى أف من ركل المثالب في الصحابة بزعمو، أك ما يدؿ من  فالجواب ::
بهم بزعمو فليس بشيء عنده، فهذا جرح غير مقبوؿ، كقد مر في ىذا المعنى الفضائل على س

 ما فيو كفاية.
كقولو: محمد بن عبيد، يظهر أف فيو سقطا، كالصواب محمد بن عبيد اهلل، كقد مر الجواب 

 فيو.
( ىكذا: البزار، حدثنا عباد بن يعقوب، حدثنا  324ص  1كالسند في الؤللئ المصنوعة ) ج 

حدثنا محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع، عن أبيو، عن جده أبي رافع، عن أبي ذر، بن ىاشم، 
عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ لعلي بن أبي طالب: )) أنت أكؿ من يصافحني يـو 

القيامة، كأنت الصديق األكبر، كأنت الفاركؽ تفرؽ بين الحق كالباطل، كأنت يعسوب 
 ب الكفار ((. انتهى.المؤمنين، كالماؿ يعسو 

 كىذا يشهد لو الحديث الذم يأتي بعده.
 (: قوؿ ابن عباس: ستكوف فتنة ... إلخ. 148) ص قاؿ مقبل
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( فلننقلو من ىناؾ لذكر السند تتميما  324ص  1قلت: ىو في الؤللئ المصنوعة ) ج 
 للفائدة.

لرازم، حدثنا عبد اهلل بن داىر بن قاؿ في الؤللئ المصنوعة: العقيلي، حدثنا علي ابن سعيد ا
يحيى الرازم، حدثنا أبي، عن األعمش، عن عباية األسدم، عن ابن عباس أنو قاؿ: ستكوف 

فتنة فإف أدركها أحد منكم فعليو بخصلتين، كتاب اهلل كعلي بن أبي طالب، فإني سمعت رسوؿ 
ؿ من آمن بي، كىو أكؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ كىو آخذ بيدم علي: )) ىذا أك 

من يصافحني يـو القيامة، كىو فاركؽ ىذه األمة يفرؽ بين الحق كالباطل، كىو يعسوب 
المؤمنين، كالماؿ يعسوب الظلمة، كىو الصديق األكبر، كىو بابي الذم أكتى منو، كىو 

 خليفتي من بعدم ((.
 ديثو، كإنو كذاب.ابن داىر. قاؿ العقيلي: كاف ممن يغلو في الرفض، كال يتابع على ح

 قاؿ السيوطي: لو طريق آخر.
قاؿ أبو أحمد في الكنى: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف، حدثنا إبراىيم بن 

سليماف الخزار الفهمي، حدثنا إسحاؽ بن بشر األسدم، حدثنا خالد بن الحارث، عن عوؼ، 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم عن الحسن، عن أبي ليلة ) كذا ( الغفارم، قاؿ: سمعت رسوؿ 

يقوؿ: )) ستكوف من بعدم فتنة، فإذا كاف ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنو أكؿ من يراني، 
كأكؿ من يصافحني يـو القيامة، كىو الصديق األكبر، كىو فاركؽ ىذه األمة يفرؽ بين الحق 

 كالباطل، كىو يعسوب المؤمنين، كالماؿ يعسوب المنافقين ((.
 إسناده غير صحيح. -أم أبو أحمد  -الحاكم:  قاؿ
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اد من يضع الحديث كاهلل اعلم. انتهى.  كفي الميزاف: إسحاؽ بن بشر كذاب في ًعدى
قلت: كبلـ الذىبي مبني على أنو إسحاؽ بن بشر بن مقاتل الكاىلي كفي ذلك نظر، ألف في 

محل نظر، ألنو مبني على ركاية ال  السند إسحاؽ بن بشر األسدم. مع أف الكبلـ في الكاىلي
 ندرم أصحيحة أـ ال ؟

( قاؿ: أخبرنا أبو  87ص  1كللحديث شاىد في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
بكر محمد بن الحسين، أنبأنا أبو الحسين بن المهتدم، أنبأنا علي بن عمر بن محمد الحربي 

بن ( أحمد بن محمد البرتي، أنبأنا ابن بنت  ) ظ (، أنبأنا أبو حبيب العباس بن محمد )



، أنبأنا عمرك بن سعيد البصرم، عن فضيل بن مرزكؽ، -يعني إسماعيل بن موسى  -السدم 
عن أبي سخيلة، عن سلماف كأبي ذر، قاال: أخذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بيد علي 

ني يـو القيامة، كىذا الصديق فقاؿ: )) أال إف ىذا أكؿ من آمن بي، كىذا أكؿ من يصافح
األكبر، كىذا فاركؽ ىذه األمة يفرؽ بين الحق كالباطل، كىذا يعسوب المؤمنين، كالماؿ 

 يعسوب الظالمين ((.
أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم، أنبأنا أبو الحسين عاصم بن الحسن، أنبأنا أبو عمر بن 

ن أحمد بن الحسن القطواني، أنبأنا مخلد بن مهدم، أنبأنا أبو العباس بن عقدة، أنبأنا محمد ب
شداد، أنبأنا محمد بن عبيد اهلل، عن أبي سخيلة قاؿ: حججت أنا كسلماف فنزلنا بأبي ذر، 
فكنا عنده ما شاء اهلل، فلما حاف منا حفوؼ قلت: يا أبا ذر إني أرل أمورا قد حدثت كإني 

ني ؟ قاؿ: الـز كتاب اهلل عز كجل خائف أف يكوف في الناس اختبلؼ، فإف كاف ذلك فما تأمر 
 كعلي بن أبي طالب،

(1/114) 

 

فأشهد أني سمعت رسوؿ اهلل يقوؿ: )) علي أكؿ من آمن بي، كأكؿ من يصافحني يـو القيامة، 
 كىو الصديق األكبر، كىو الفاركؽ يفرؽ بين الحق كالباطل ((.
ا أبو الحسن علي بن الحسن بن أخبرنا خالي القاضي أبو المعالي محمد بن يحيى القرشي، أنبأن

الحسين، أنبأنا أبو العباس أحمد بن الحسين بن جعفر العطار قراءة عليو كأنا أسمع في سنة 
إحدل عشرة كأربع مائة، أنبأنا أبو محمد الحسن بن رشيق العسكرم، أنبأنا أبو عبد اهلل محمد 

قق عليو: لفظتا رزين كتسعين بن رزين بن جامع المديني سنة سبع كتسعين كمائتين، ) قاؿ المح
غير كاضحتين من النسخة األزىرية كيصلح رسم الخط منها أف يقرأ: زريق، كسبعين (، أنبأنا أبو 
الحسين سفياف بن بشر األسدم الكوفي، أنبأنا علي بن ىاشم بن البريد، عن محمد ابن عبيد 

سمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  اهلل بن أبي رافع، عن أبيو، عن علي بن أبي رافع، عن أبي ذر أنو
كآلو كسلم يقوؿ لعلي بن أبي طالب: )) أنت أكؿ من آمن بي، كأنت أكؿ من يصافحني يـو 
القيامة، كأنت الصديق األكبر، كأنت الفاركؽ الذم يفرؽ بين الحق كالباطل، كأنت يعسوب 

 المؤمنين، كالماؿ يعسوب الكفار ((. انتهى.
( بسند يبلقي سند ابن عساكر فقاؿ:  139ص  1السمطين ) ج كىذا الحديث ركاه في فرائد 

أخبرني الشيخ اإلماـ المتقي المتيقن كماؿ الدين أحمد بن أبي الفضائل بن أبي المجد بن أبي 
المعالي بن الدخميسي، ) حكى عن نسخة الدغميسي ( كتابة من كرماف قاؿ: أنبأنا الشيخ 



اح المصرم قراءة عليو، قاؿ: أنبأنا القاضي أبو العدؿ الرضي الصدؽ أبو علي الحسين بن صب
محمد عبد اهلل بن رفاعة بن غدير السعدم العرضي، أنبأنا القاضي أبو الحسن علي ابن الحسن 

 الحسيني الخلفي قراءة عليو. كىنا التقى سنده كسند ابن عساكر.
 كقاؿ في السند: ابن رزين بن جامع المدني سنة سبع كسبعين كمائتين.
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( بسند آخر عن أبي بكر البيهقي أذنا، قاؿ: أنبأنا  139ص  1كركاه في فرائد السمطين ) ج 
الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ، قاؿ: حدثنا محمد بن علي األسفرايني، أنبأنا أحمد بن محمد بن 

إسماعيل الطوسي، حدثنا مذكور بن سليماف، حدثنا أبو الصلت الهركم، قاؿ: أنبأنا علي بن 
ىاشم، حدثنا محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع، عن أبيو، عن جده، عن أبي ذر رضي اهلل عنو، 

قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ لعلي: )) أنت أكؿ من آمن بي 
كصدقني، كأنت أكؿ من يصافحني يـو القيامة، كأنت الفاركؽ الذم يفرؽ بين الحق كالباطل، 

 سلمين، كالماؿ يعسوب الظلمة ((. انتهى.كأنت يعسوب الم
كلعل ىنا سقطا، فقد قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى القاسمي في حاشية  

كرامة األكلياء في سياؽ ذكر أربعين حديثا: كزيادة في إمامة علي عليو السبلـ )العاشر( أخرج 
لشاـ أبو نصر ىبة اهلل القاضي، قاؿ: أخبرنا العبلمة مفتي ا -أم الكنجي -محمد بن يوسف 

أخبرنا أبو القاسم السمرقندم، أخبرنا أبو القاسم بن مسعدة، أخبرنا عبد الرحمن بن عمرك 
الفارسي، أخبرنا أبو أحمد بن عدم، حدثنا علي بن سعيد بن بشير، حدثنا عبد اهلل بن داىر 

بن عباية، عن ابن عباس الرازم، ] في األـ الدارمي كىو تصحيف [، حدثنا أبي، عن األعمش 
قاؿ: تكوف فتنة فمن أدركها منكم فعليو بخصلة من كتاب اهلل كعلي بن أبي طالب، فإني 

سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كىو آخذ بيد علي كىو يقوؿ: )) ىذا أكؿ من 
وب آمن بي، كأكؿ من يصافحني، كىو فاركؽ ىذه األمة، يفرؽ بين الحق كالباطل، كىو يعس
المؤمنين، كالماؿ يعسوب الظلمة، كىو الصديق األكبر، كىو بابي الذم أكتى منو، كىو 

 خليفتي من بعدم ((.
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قاؿ ابن يوسف: ىكذا أخرجو محدث الشاـ في فضائل علي عليو السبلـ في الجزء التاسع 
 كاألربعين من كتابو بطرؽ شتى.

اؽ، ككذا العقيلي كأعلو بعبد اهلل بن داىر كزعم أنو  كأخرجو أبو نعيم، كأحمد بن حنبل بهذا السي
كذاب، كىو تعصب عظيم من العقيلي كأىل نحلتو، كىذا دأبهم يجعلوف البدعة، كىي مخالفة 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فيما ندب أمتو ألىل بيتو سنةن، كطاعتو صلى اهلل عليو كآلو 

دعةن فاحفظ ذلك. كابن داىر من ثقات الشيعة كسلم كتصديقو، كالعمل بموجب ما قالو ب
كخيارىم، خرَّج لو الناصر عليو السبلـ، كأبو طالب، كالمرشد، كمحمد فأكثر، كعامة ما يركيو 

في فضائل الوصي فعظم ذلك على النواصب ذلك ) كذا ( كغاظهم، كقد أخرجو الحاكم ) ىو 
قوب بن يوسف، عن إبراىيم بن الحاكم أبو أحمد ( في الكنى عن أبي العباس محمد بن يع

سليماف الخزاز الفهمي، عن إسحاؽ بن بشر األسدم، عن خالد بن الحارث، عن عوؼ، عن 
الحسن، عن أبي ليلى الغفارم، قاؿ: )) سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: 

ني، كأكؿ من ستكوف فتنة من بعدم فإذا كاف ذلك فالزموا علي بن أبي طالب، فإنو أكؿ من يرا
يصافحني يـو القيامة، كىو الصديق األكبر، كىو فاركؽ ىذه األمة، يفرؽ بين الحق كالباطل، 

 كىو يعسوب المؤمنين كالماؿ يعسوب المنافقين ((.
كأعلو الذىبي كغيره بإسحاؽ كعادتهم فيمن ركل في فضائل اآلؿ، كنهشوا لحمو بغير حجة إال 

 لمرشد باهلل، ترجم لو صاحب الطبقات.مجازفة كتعصبا، كإسحاؽ من رجاؿ ا
كأخرجو الطبراني في الكبير عن سلماف كأبي ذر معا، كابن عدم في الكامل، كالعقيلي، 

 كالبيهقي، عن ابن عباس بلفظ: )) ىذا أكؿ من آمن بي، كىذا أكؿ من
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الحق كالباطل، يصافحني يـو القيامة، كىو الصديق األكبر، كىذا فاركؽ ىذه األمة، يفرؽ بين 
 كىذا يعسوب المؤمنين كالماؿ يعسوب الظالمين ((، قالو لعلي عليو السبلـ.

قاؿ في القاموس: كشرحو اليعسوب أمير النحل كذكرىا، كاستعمل بعد ذلك في الرئيس الكبير 
 كالسيد المقدـ. انتهى.

ائد السمطين، كبهذه كقد نقلتو كإف كاف قد مر بعضو لزيادة الفائدة، كبياف ما سقط من ركاية فر 
الجملة ظهر تعدد الطرؽ كتعاضدىا، كما ظهر تعصب الجارحين لمن جرحوه من ركاتها، كأف 

 الحديثين الذين أكردىما مقبل عن أبي ذر كابن عباس أصلهما حديث كاحد، تعددت ركاتو.
 موضوع، كالمتهم بو -أم ابن الجوزم  -) ج (:  قاؿ مقبل بعد ذكره لحديث ابن عباسنعم 



 عبد اهلل بن داىر، فإنو كاف غاليا في الرفض.
 قاؿ يحيى بن معين: ليس بشيء ما يكتب عنو إنساف فيو خير.

أنو ال يجوز تقليد ابن الجوزم كابن معين، فابن الجوزم تابع البن معين، كابن  كالجواب ::
ن أنو معين بنى على أصلو الذم حكاه عنو في تهذيب التهذيب، في ترجمة تليد عن ابن معي

قاؿ في تليد: كاف يشتم عثماف ككل من شتم عثماف، أك طلحة، أك أحدا من أصحاب رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم دجاؿ ال يكتب عنو، كعليو لعنة اهلل كالمبلئكة كالناس أجمعين. 

 انتهى المراد.
في ترجمة عبد اهلل كيشير إليو أيضا كبلمو في ميناء اآلتي قريبا، مع أف الخطيب قاؿ في تاريخو 
 بن داىر بعد أف ذكر أكؿ الحديث: )) ىذا أكؿ من يصافحني يـو القيامة ((.
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كذكر قوؿ ابن معين فيو، ثم قاؿ: قرأت في أصل كتاب أبي الحسن بن الفرات بخطو، أخبرنا 
بن  محمد بن العباس الضبي الهركم، حدثنا يعقوب بن إسحاؽ بن محمود الفقيو، أخبرنا صالح

 محمد األسدم، قاؿ: عبد اهلل بن داىر بن يحيى األحمرم الرازم: شيخ صدكؽ. انتهى.
 
- - - 
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 [ حديث: )) كالذم نفسي بيده لئن أطاعوه ... ((] 
(: حديث ابن مسعود )) كنت مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ليلة  149) ص قاؿ مقبل

رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: نعيت إلي نفسي يا ابن مسعود. قلت: كفد الجن فتنفس، فقلت: ما شأنك يا 
فاستخلف. قاؿ: مىن ؟ قلت: أبو بكر. فسكت، ثم مضى ساعة ثم تنفس. فقلت: ما شأنك 
بأبي كأمي يا رسوؿ اهلل ؟ قاؿ: نعيت إلي نفسي. قاؿ: قلت: فاستخلف. قاؿ: مىن ؟ قلت: 

 دخلن الجنة أجمعين أكتعين ((.علي بن أبي طالب. قاؿ: كالذم نفسي بيده لئن أطاعوه لي
موضوع، كالحمل فيو على ميناء كىو مولى لعبد الرحمن بن  -أم: ابن الجوزم  -) ج ( 

 عوؼ، ككاف يغلو في التشيع.
قاؿ يحيى بن معين: ليس بثقة، كمن ميناء العاض بظر أٌمو حتى يتكلم في أصحاب رسوؿ اهلل 



 صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
 ازم: كاف يكذب.كقاؿ أبو حاتم الر 

أف ظاىره أف ابن معين يرل ميناء قد تكلم في أصحاب النبي صلى اهلل  كالجواب كباهلل التوفيق:
عليو كآلو كسلم، ألنو ركل حديثا يدؿ على أف عليا أكلى بالخبلفة من أبي بكر، كعلى ىذا 

هلل عليو فكل من ركل حديثا يدؿ على ذلك فهو عند ابن معين يتكلم في أصحاب النبي صلى ا
كآلو كسلم، كىو عنده مجركح لقولو: ككل من شتم عثماف، أك طلحة، أك أحدا من أصحاب 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم دجاؿ. فظهر أف مرجع جرحو إلى الركاية لما يدؿ على 
تقديم عليو السبلـ. فكيف يحتج ابن الجوزم على أف الركاية موضوعة بقوؿ ابن معين في 

كقوؿ ابن معين في الراكم ىو من أجل الركاية، فالحكم بسقوط الركاة عند ابن معين  الراكم ؟!
مقدـ على الحكم بسقوط الراكم، كسقوط الراكم عنده مرتب على سقوط الركاية، كاحتجاج 

ابن الجوزم على أف الحديث موضوع بكبلـ ابن معين في الراكم، يجعل سقوط الحديث مرتبا 
 ى أف سقوطعلى سقوط الراكم، بمعن

(1/120) 

 

الراكم ىو الدليل على أف الحديث موضوع، كذلك خبلؼ الظاىر من مذىب ابن معين. ألف 
الدليل عنده على سقوط الراكم ىو أف حديثو موضوع كحكمو بوضعو، ألنو مخالف لمذىبو في 

 الصحابة.
قد قاؿ الذىبي في فلهذا ال يجوز تقليده كال تقليد ابن الجوزم المقلد لو، ككذلك أبو حاتم، ف

الميزاف في ترجمة إبراىيم بن الحكم بن ظهير: شيعي جلده لو عن شريك، قاؿ أبو حاتم:  
 كذاب، ركل في مثالب معاكية فمزقنا ما كتبنا عنو. انتهى.

 فكيف يقبل جرح من يجرح بمخالفة مذىبو } ًإٍف يػىتًَّبعيوفى ًإالَّ الظَّنَّ كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنٍػفيسي كىلىقىدٍ 
 [.23جىاءىىيٍم ًمٍن رىبًّْهمي اٍلهيدىل { ]النجم:

(: الطبراني،  25ص  1فلنذكر سند حديث ميناء، قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 
حدثنا الديرم ) الصواب الدبرم بالباء الموحدة (، حدثنا عبد الرزاؽ، عن أبيو، عن ميناء، عن 

ليو كآلو كسلم... إلى أف قاؿ: قلت: ابن مسعود، قاؿ: )) كنت مع النبي صلى اهلل ع
فاستخًلف. قاؿ: مىن ؟ قلت: أبو بكر. فسكت... إلى أف قاؿ: قلت: فاستخلف. قاؿ: مىن ؟ 
قلت: عمر. فسكت... إلى أف قاؿ: قلت: فاستخلف. قاؿ: مىن ؟ قلت: علي بن أبي طالب. 

 قاؿ: أما كالذم نفسي بيده لئن أطاعوه ليدخلن الجنة أجمعين ((.



لسيوطي: ركاه الطبراني من طريق آخر، فقاؿ: حدثنا محمد بن عبد اهلل الحضرمي، حدثنا قاؿ ا
علي بن الحسين بن بردة العجلي الذىبي، حدثنا يحيى بن يعلى األسلمي، عن حرب بن 

صبيح، حدثنا سعيد بن مسلم، عن أبي مرة الصنعاني، عن أبي عبد اهلل الحذلي ) الصواب 
مهملة ( عن ابن مسعود، قاؿ: )) استتبعني رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو الجدلي بالجيم كالداؿ ال

كآلو كسلم ليلة الجن فانطلقت معو حتى بلغنا أعلى مكة، فخط علٌي خطا كقاؿ: ال تبرح، ثم 
 انصاع في جباؿ فرأيت الرجاؿ
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ضربن ينحدركف عليو من رؤكس الجباؿ حتى حالوا بيني كبينو، فاخترطت السيف، كقلت: أل
حتى استنقذ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، ثم ذكرت قولو: ال تبرح حتى آتيك، فلم 

أزؿ كذلك حتى أضاء الفجر، فجاء النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كأنا قائم، فقاؿ: ما زلت 
على حالك ؟ قلت: لو مكثت شهرا ما برحت حتى تأتيني، ثم شبك أصابعو في أصابعي كقاؿ: 

دت أف يؤمن بي الجن كاإلنس، فأما اإلنس فقد آمنت بي. كأما الجن فقد رأيت. قاؿ: إني كع
كما أظن أجلي إال قد اقترب. قلت: يا رسوؿ اهلل أال تستخلف أبا بكر، فأعرض عني فرأيت أنو 
لم يوافقو. فقلت: يا رسوؿ اهلل أال تستخلف عمر، فأعرض عني فرأيت أنو لم يوافقو. فقلت: يا 

أال تستخلف عليا ؟ قاؿ: ذاؾ كالذم ال إلو غيره لو بايعتموه كأطعتموه أدخلكم  رسوؿ اهلل
 الجنة أجمعين (( انتهى.

( قوؿ  95ص  3كالحديث من ركاية ميناء في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
: كىو ابن معين الماص بظر أٌمو، قاؿ في القاموس: البظر ما بين أسكتي المرأة... إلى أف قاؿ

 ييمصو يبظره، أم قاؿ لو: أمصص بظر فبلنة. انتهى.
 -بالمعجمة  -كفي كتاب مقبل الماض  -بالمهملة  -كىذه الكلمة في الميزاف الماص 

 كالمعنى متقارب أك اللفظ مترادؼ.
 
- - - 
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 [ حديث: )) أكلكم كركدا علي الحوض ... ((] 
دا علٌي الحوض ((. قلت: نورده بسنده لتماـ (: حديث: )) أكلكم كرك  146) ص قاؿ مقبل

(: ابن عدم، حدثنا محمد بن جعفر بن  326ص  1الفائدة. قاؿ في الؤللئ المصنوعة ) ج 
يزيد، حدثنا إسماعيل بن عبد اهلل بن ميموف، حدثنا أبو معاكية الزعفراني عبد الرحمن بن قيس، 

عن عليم الكندم، عن سليماف )   حدثنا سفياف الثورم، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ،
كذا كالصواب سلماف ( مرفوعا: )) أكلكم كركدا علٌي الحوض أكلكم إسبلما علي بن أبي 

طالب ((، أبو معاكية كذاب يضع الحديث، كتابعو سيف بن محمد، عن الثورم كىو شري منو. 
 انتهى.

 يصح. ىذا الحديث ال -أم ابن الجوزم  -) ج (:  قاؿ مقبل بعد ذكر الحديث
قاؿ أحمد بن حنبل: أبو معاكية الزعفراني لم يكن حديثو بشيء كمتركؾ، ككذا قاؿ النسائي 

 متركؾ.
 كقاؿ البخارم كمسلم: ذىب حديثو.

كقاؿ أبو زرعة: كذاب. كقاؿ أبو علي بن محمد: كاف يضع الحديث، كقد ركل ىذا الحديث 
 سيف بن محمد، عن الثورم، كسيف شر من معاكية. انتهى.

أنهم ال ييقلَّدكف في الجرح لمخالفتهم في سببو، مع أف ىذه الحكايات عنهم  لجواب ::كا
مرسلة، كالركاية عن أحمد بن حنبل في كتاب الجرح كالتعديل البن أبي حاتم بواسطة الكتابة 
فهي معلولة، كقد قدمنا تهمة ىذا الكتاب لكثرة جرح الشيعة فيو، كالركاية عن النسائي لعلها 

ابنو عبد الكريم، كال يثبت عندنا ما ركاه عن أبيو بل ىو متهم، مع أنهم قد ذكركا أف  من طريق
 النسائي يتعنت في الجرح كما قدمناه.
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كأما قوؿ من قاؿ: ذىب حديثو، فلعلهم أرادكا ذىبت كتبو فضاع حديثو، بل ىو الظاىر، ألف 
 عبارة الجرح المعركفة ذاىب الحديث ال ذىب حديثو.

أما الركاية عن أبي زرعة فلعلو أراد ما ركاه في الفضائل، بناء على ظنو لمخالفتها لعقيدتو في ك 
 الصحابة.

كأما سيف فقد أفاد في الميزاف أنو أخرج لو الترمذم، فٌدؿ ذلك على أنو ال يرل فيو رأم ابن 
 الجوزم، كمع ىذا فللحديث أسانيد.

جو الخطيب، أنبأنا أحمد بن محمد بن (: أخر  326ص  1قاؿ السيوطي في الؤللئ ) ج 



غالب، حدثنا أبو بكر اإلسماعيلي، حدثنا أحمد بن حفص السعدم، حدثنا محمد بن أباف، 
 حدثنا داكد بن مهراف، حدثنا سيف بن محمد، عن سفياف بو.

كأخرجو الحاكم في المستدرؾ، حدثنا أبو بكر بن إسحاؽ، حدثنا عبيد بن حاتم الحافظ، 
حاتم المؤدب، حدثنا سيف بن محمد، حدثنا سفياف الثورم بو. كالحديث في  حدثنا محمد بن

 (. 136ص  3مستدرؾ الحاكم ) ج 
قاؿ السيوطي: كأخرجو الحارث بن أبي أسامة في مسنده، حدثنا يحيى بن ىاشم، حدثنا الثورم 

 بو.
في  كيحيى ىو السمسار كذاب. قلت: إذا كاف من أصولهم جرح من ركل ما يخالف عقيدتهم

 الصحابة من الشيعة، فبل ينبغي االلتفات إلى جرحهم لركاة ىذه الفضائل.
قاؿ السيوطي: كقاؿ أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا أبو مسعود، حدثنا عبد الرزاؽ، عن سفياف، 

عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ، عن عليم الكندم، عن سلماف، قاؿ: )) أكؿ ىذه األمة 
إسبلما علي بن أبي طالب ((. كىذه متابعة قوية جدا كال يضر إيراده كركدا على نبيها، أكلها 

 بصيغة الوقف، ألف لو حكم الرفع.
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ركل أبو بكر بن مردكيو، قاؿ: حدثنا أحمد بن  -أم ابن الجوزم  -كقاؿ المؤلف في العلل 
، حدثنا القاسم بن صدقة المصرم، حدثنا محمد بن أحمد الواسطي، حدثنا إسحاؽ بن الصيف

محمد بن يحيى المازني، حدثنا سفياف الثورم، عن قيس بن مسلم الجدلي، عن عليم الكندم، 
عن سلماف، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) أكؿ ىذه األمة كركدا علٌي الحوض 

 أكلها إسبلما علي بن أبي طالب ((. ثم قاؿ محمد بن يحيى: منكر الحديث. انتهى.
أنو قاؿ في العلل باب فضل علي بن أبي طالب:  -يعني ابن الجوزم  -لمصنف كالعجب من ا

قد كضعوا أحاديث خارجة عن الحد، ذكرت جمهورىا في كتاب الموضوعات، كإنما اذكر 
ىاىنا ما دكف ذلك، ثم أكرد ىذا الحديث كىذا يدؿ على ) أف ( متنو غير موضوع، فكيف 

لحافظ ) كذا ( ىذا األمر بعينو، فقالوا: إنو يورد يورده في الموضوعات ؟! كقد عاب عليو ا
حديثا في كتاب الموضوعات كيحكم بوضعو، ثم يورده في العلل كموضوعو األحاديث الواىية 

 التي لم ينتو إلى أف يحكم عليها بالوضع، كىذا تناقض.
ل، كقاؿ الحافظ عبد الغني بن سعيد في إيضاح االشكاؿ: حدثنا علي بن عبد اهلل بن الفض

حدثنا محمد بن جرير، حدثنا محمد بن عماد الرازم، حدثنا أبو الهيثم السندم، حدثنا عمر 



بن أبي قيس، عن شعيب بن خالد، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ األسدم، قاؿ: سمعت 
عليا ) كذا كلعل األصل عليما ( قاؿ: قاؿ سلماف: )) إف أكؿ ىذه األمة كركدا على نبيها 

 يمانا، علي بن أبي طالب (( كاهلل أعلم. انتهى.الحوض أكلها إ
فظهر بهذه الجملة قوة الحديث مع أف لو شواىد في الداللة على أف عليا عليو السبلـ أكؿ 

 األمة إسبلما منها ما قد مر.
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كالحديث بالسند الذم من طريق أبي معاكية الزعفراني، ىو في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن 
( قلت: كركاه يحيى بن يماف، عن الثورم كزاد  83(، كقاؿ في ) ص  82ص  1) ج  عساكر

في إسناده عليما، أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم، أنبأنا أبو الحسين بن النقور، كأبو محمد 
بن أبي عثماف، كأبو القاسم بن البسرم، قالوا: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن 

لصلت المجٌبر، أنبأنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار، أنبأنا محمد بن عثماف القاسم بن ا
بن أبي شيبة، أنبأنا أبي، أنبأنا ) يحيى ( بن يماف، عن سفياف، عن سلمة بن كهيل، عن أبي 

صادؽ، عن عليم، عن سلماف قاؿ: )) إف أكؿ ىذه األمة كركدا على نبيها صلى اهلل عليو كآلو 
 القيامة أكلهم إسبلما علي بن أبي طالب ((. كسلم الحوض يـو

(: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندم، أنبأنا أبو الحسين عاصم بن الحسن،  86كقاؿ في ) ص 
أنبأنا عبد الواحد بن محمد بن عبد اهلل، أنبأنا أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، أنبأنا أحمد 

يل بن عامر، حدثني كامل أبو العبلء، عن بن الحسين بن عبد الملك األكدم، أنبأنا إسماع
عامر بن ) السمط (، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ، عن عليم، عن سلماف قاؿ: )) إف 

أكؿ ىذه األمة كركدا على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أكلها إسبلما علي بن أبي طالب 
 ((. انتهى.

مد بن موسى بن الطحاف إجازة، عن القاضي (: أخبرنا أح 27كفي مناقب ابن المغازلي ) ص 
أبي الفرج الخيوطي، حدثنا ابن عبادة، حدثنا جعفر بن محمد الخلدم، حدثنا عبد السبلـ بن 
صالح، حدثنا عبد الرزاؽ، عن الثورم، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ، عن عليم بن قعين 

عليو كآلو كسلم: )) أكؿ الناس  الكندم، عن سلماف رحمو اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
 كركدا علٌي الحوض أكلهم إسبلما علي بن أبي طالب عليو السبلـ ((.

(1/126) 

 



من كتاب المسند ألبي  32كفي الكتاب المطبوع بجنب مناقب المغازلي تحت عنواف ) 
الحسين عبد الوىاب بن الحسن بن الوليد الكبلبي المعركؼ بابن أخي تبوؾ مسند دمشق 

( حدثنا عثماف بن محمد، قاؿ: حدثنا محمد 10( كذلك الحديث ) -ق 396توفي سنة الم
بن يونس بن موسى الكديمي، قاؿ: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن حباف، قاؿ: حدثنا يحيى بن 

يماف، عن سفياف الثورم، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ، عن عليم الكندم، عن سلماف، 
آلو كسلم قاؿ: )) أكؿ ىذه األمة كركدا على نبيها أكلها إسبلما علي عن النبي صلى اهلل عليو ك 

 بن أبي طالب ((.
(: ركاه أيضا  83ص  1قاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي بن أبي طالب من تاريخ ابن عساكر ) ج 

( قاؿ: حدثنا  158الورؽ  6أبو بكر بن أبي شيبة في باب فضائل علي من المصنف ) ج 
: حدثنا قيس ) كذا (، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ، عن عليم، معاكية بن ىشاـ، قاؿ

 عن سلماف قاؿ: )) إف أكؿ ىذه األمة كركدا على نبيها أكلها إسبلما، علي بن أبي طالب ((.
قاؿ: كركاه الطبراني في الكبير، كما في باب فضائل علي عليو السبلـ من مجمع الزكائد ) ج 

 367في الحديث )  -أم عن الطبراني  -كركاه أيضا عنو ( قاؿ: كرجالو ثقات،  102ص  9
( قلت: ىو في كنز  126ص  15( في باب فضائل علي عليو السبلـ من كنز العماؿ ) ج 

 العماؿ في فضائل علي عليو السبلـ في قسم األفعاؿ.
(: كركاه أيضا في ترجمة أمير المؤمنين من كتاب اآلحاد  84قاؿ المحقق المذكور ) ص 

/ ب. قاؿ: حدثنا أبو بكر بن أبي 15اني ألحمد بن عمرك بن أبي عاصم النبيل الورؽ كالمث
شيبة، أنبأنا معاكية بن ىشاـ، أنبأنا قيس، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ، عن عليم، عن 

 سلماف رضي اهلل عنو قاؿ: )) أكؿ ىذه األمة كركدا
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 إسبلما، علي بن أبي طالب رضي اهلل عنو ((.على نبيها صلى اهلل عليو كآلو كسلم أكلها 
/ ب ( 125/ كفي نسخة الورؽ 160الورؽ  5كركاه أيضا ابن األعرابي في معجم الشيوخ ) ج 

قاؿ: أنبأنا جعفر ) بن محمد بن الحسين بن زياد بن صالح بن مدرؾ أبو يحيى الزعفراني، 
ـى علينا بغداد سنة  ا عبد السبلـ بن صالح، أنبأنا عبد (، أنبأن 78مولى بني قيس الرازم، قًد

الرزاؽ، عن الثورم، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادؽ، عن عليم بن قيس الكندم، عن 
سلماف، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أكؿ الناس كركدا علٌي الحوض 

 أكلهم إسبلما، علي بن أبي طالب ((.



ترجمة محمد بن أباف المخرمي، أخبرنا أحمد بن ( في  81ص  2كفي تاريخ الخطيب ) ج 
محمد بن غالب، قاؿ: أنبأنا أبو بكر اإلسماعيلي، قاؿ: أنبأنا أحمد بن حفص السعدم إمبلء، 
قاؿ: نبأنا محمد بن أباف المخرمي، قاؿ: نبأنا داكد بن مهراف، قاؿ: نبأنا سيف بن محمد، عن 

عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ:  سفياف، عن سلمة بن كهيل، عن األغر، عن سلماف،
)) أكلكم كاردة علي الحوض أكلكم إسبلما، علي بن أبي طالب ((. كقد مرت حكاية السيوطي 

 لو عن الخطيب.
(: كركاه أيضا في ترجمة أمير  85قاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ص 

، أنبأنا أبو الطيب محمد بن أبي بكر بن ( قاؿ: ك 17ص  4المؤمنين من أسد الغابة ) ج 
أحمد المعركؼ بكلى األصبهاني كتابة، كحدثني بو عثماف بن أبي بكر بن جلدؾ الموصلي 

عنو، أخبرنا أبو علي الحداد، أنبأنا أحمد بن عبد اهلل بن إسحاؽ، أنبأنا سليماف بن أحمد بن 
، حدثنا الثورم، عن سلمة بن كهيل، أيوب، حدثنا ابن عبد األعلى الصنعاني، حدثنا عبد الرزاؽ

 عن أبي صادؽ، عن عليم
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الكندم، عن سلماف الفارسي قاؿ: )) أكؿ ىذه األمة كركدا على نبيها أكلها إسبلما، علي بن 
 أبي طالب ((. كأيضا ركاه الدبرم، عن عبد الرزاؽ، عن الثورم، عن قيس بن مسلم.

 2في أكؿ ترجمة أمير المؤمنين من االستيعاب ) ج  (: كركاه أيضا 85قاؿ المحقق في ) ص 
( قاؿ: حدثنا أحمد بن قاسم، عن  28ص  3( كفي ط أخرجها من اإلصابة ) ج  457ص 

قاسم بن أصبع، عن الحارث بن أبي أسامة، عن يحيى بن ىشاـ ) كذا (، عن الثورم، عن 
س بن المغتمر كاهلل سلمة، عن أبي صادؽ، عن خنين ) كذا، كلعلو عن أبي صادؽ، كعن حن

أعلم (، عن عليم الكندم، عن سلماف الفارسي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
 كسلم: )) أكلكم كركدا علي الحوض أكلكم إسبلما، علي بن أبي طالب ((.

قاؿ المحقق في ىذه الصفحة: كركاه أيضا الخوارزمي في الحديث الثالث من الفصل الرابع من 
( قاؿ: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد العاصمي، أخبرني إسماعيل بن  17ص مناقبو ) 

أحمد، أخبرني كالدم أحمد بن الحسين البيهقي، أخبرني محمد بن عبد اهلل الحافظ، أخبرنا 
أبو علي الحسين بن علي الحافظ، حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الرحمن القرشي، حدثني أبو 

الرزاؽ كيحيى بن اليماف، قاال: قاؿ سفياف الثورم، عن سلمة بن  الصلت الهركم، حدثني عبد 
 فظهر أف للحديث طرقا عديدة يقوم بعضها بعضا. -أم إلى آخر السند كالحديث  -كهيل 



(: حديث: )) إف أخي ككزيرم ((، قلت: نورده بسنده قاؿ في الؤللئ  149قاؿ مقبل) ص 
حمد بن سهل بن أيوب، حدثنا عمار بن ( ) ابن حباف ( حدثنا م 326ص  1المصنوعة ) ج 

رجاء، حدثنا عبيد اهلل بن موسى، حدثنا مطر بن ميموف اإلسكافي، عن أنس مرفوعا: )) إف 
أخي ككزيرم كخليفتي من بعدم أىلي ) كذا (، كخير من أترؾ بعدم يقضي ديني، كينجز 

 موعودم، علي (( آفتو مطر.
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ذا موضوع كالمتهم بو مطر، فإف عبيد اهلل ثقة شيعي كلكنو قاؿ السيوطي: قاؿ في الميزاف: ى
 آثم بركاية ىذا اإلفك، كاهلل أعلم.

قاؿ: ابن حباف مطر بن ميموف يركم الموضوعات ال  -أم ابن الجوزم  -) ج (  قاؿ مقبل:
 تحل الركاية عنو.

لذىبي كابن قد ظهر أف السابق في ىذا ىو قوؿ ابن حباف، كتبعو ا كالجواب كباهلل التوفيق:
الجوزم، كقلدىم مقبل، كالجامع لهم بغض الشيعة ككراىية أحاديث الشيعة، في فضل علي 

 عليو السبلـ، كذرية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم.
أما مطر فإنو ال حجة لهم في جرحهم لو، كىذا زعيمهم ابن حباف لما ذكر ترجمتو في كتابو 

ثين كالضعفاء كالمترككين، كادعا أنو كاف ممن يركم المسمى كتاب المجركحين، من المحد
الموضوعات عن اإلثبات، احتج لهذه الدعول بقولو: يركم عن أنس ما ليس من حديثو في 

فضل علي بن أبي طالب، كغيره، ال تحل الركاية عنو، ركل عن أنس بن مالك إف النبي صلى 
ي أىلي كخير من أترؾ بعدم، يقضي اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) إف أخي ككزيرم كخليفتي ف

 ديني كينجز موعدم علي بن أبي طالب ((.
أخبرناه محمد بن سهل أبو تراب، قاؿ: حدثنا عمار بن رجاء، قاؿ: حدثنا عبد اهلل ) كذا ( بن 

 موسى، قاؿ: حدثنا مطر، عن أنس بن مالك. انتهى.
كرد ىذا الحديث كأضاؼ فهذه ىي حجتو التي احتج بها، ككذلك فعل الذىبي في ترجمتو، أ

إليو من األحاديث التي تنكرىا قلوب النواصب، فقاؿ ابن عدم: حدثنا حاجب بن مالك، 
حدثنا علي بن المثنى، حدثني عبيد اهلل بن موسى، حدثني مطر بن أبي مطر، عن أنس قاؿ: 

 النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى كجو علي عبادة ((.
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ن رجاء، حدثنا عبيد اهلل، حدثنا مطر، عن أنس، مرفوعا: )) إف أخي ككزيرم كخليفتي عمار ب
 في أىلي كخير من أترؾ بعدم علي رضي اهلل عنو ((.

قاؿ الذىبي: كبلىما موضوعاف، كتب إلي من المدينة النبوية الطواشي محسن رئيس الخداـ، 
سعيد الحافظ، حدثنا محمد بن أحمد بن أنبأنا ابن ركاح، أنا السلفي، أنا أبو مطيع، أنا أبو 

القاسم الدىستاني ) نسخة الدىشتاني (، حدثنا شعيب بن أحمد الحنبلي، حدثنا علي بن 
المثنى، حدثنا عبيد اهلل بن موسى، حدثني مطر، عن أنس قاؿ: )) كنت عند النبي صلى اهلل 

تي يـو القيامة ((. كىذا عليو كآلو كسلم فرأل عليا مقًببل، فقاؿ: يا أنس ىذا حجتي على أم
 باطل أيضا كلو إسناد آخر.

فقاؿ ابن زيد: إف البجلي حدثنا عبد الرحمن بن سراج، حدثنا عبيد اهلل بن موسى، عن مطر، 
عن أنس، قاؿ: )) كنت جالسا مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذ أقبل علي فقاؿ النبي 

قلت: ىذا علي بن أبي طالب. فقاؿ: يا أنس أنا صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا أنس مىن ىذا ؟ 
 كىذا حجة اهلل على خلقو ((.

علي بن سهل، حدثنا عبيد اهلل، حدثنا مطر اإلسكاؼ، عن أنس، مرفوعا: )) علي أخي 
 كصاحبي كابن عمي كخير من أترؾ بعدم، يقضي ديني كينجز موعدم ((.

 قلت لمطر: أين لقيت أنسا ؟ قاؿ: بالخرابية.
بي: المتهم بهذا كما قبلو مطر، فإف عبيد اهلل ثقة شيعي، كلكنو آثم بركاية ىذا اإلفك. قاؿ الذى

 انتهى من الميزاف من ترجمة مطر.
كبهذا يتضح ما كررناه مرارا، أنهم يجرحوف الرجل بركايتو لما ينكركنو في فضائل علي كسائر 

إلى أمر آخر ككونو ال يصلي أىل البيت، لمخالفتو عقيدتهم في الصحابة، كال يحتاجوف لجرحو 
 أك لكونو يشرب الخمر، بل اعتمدكا في جرح الشيعة
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أنهم رككا تلك األحاديث، كأف العثمانية كانوا عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم طوؿ 
حياتو، فعلموا ما ىو الصحيح من الركايات كما ىو المكذكب، كمن العجيب تغافل ابن حباف 

حذكه في إنكار ما يركم عن المشاىير، مما ليس يركيو عن المشاىير إال كاحد أك  كمن حذا
اثناف، فيجعلوف تلك الركاية منكرة، بدعول أنو ال يركيها سائر الركاة عن المشاىير، يوىموف 

أنها لو كانت صحيحة لركاىا الحفاظ من تبلميذ المشاىير، كما رككا سائر حديثهم، كالشتهرت 
هر سائر حديثهم، كىذا تغافل كتجاىل فإنهم يعلموف أف الحاؿ لم تكن تسعد  عنهم كما اشت



كثيرا من المشاىير على نشر فضائل علي عليو السبلـ، أفبل يرضى ابن حباف كأضرابو عن 
المحدث إال أف يكوف حديثو مما ال تأباه السياسة األموية، بحيث لو عرض على الحجاج بن 

ر فإف القـو حذكا حذك بني إسرائيل في كتماف الحق، كصاركا يوسف لما أنكره، ىذا ىو الظاى
ال يرضوف عن أحد حتى يتبع ملتهم، كما قاؿ اهلل تعالى: } كىلىٍن تػىٍرضىى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىالى 

[. كلو ال كتماف القـو للحق، لذكركا ىذا العذر 120النَّصىارىل حىتَّى تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم { ]البقرة:
عتذركا بو لمن تفرد عن أنس كسفياف كعبد الرزاؽ كغيرىم في ركاية فضائل علي عليو الواضح كا

السبلـ، كقد عرفوا أف الراكم كاف يخاؼ الدكلة، ثم صار الجمهور على مذىب الدكلة، فكاف 
الراكم يخاؼ عدكاف الجمهور كأذيتهم. أفبل يكوف ىذا عذرا في ترؾ نشر الفضائل كاالقتصار 

 يوثق بو في كتمانها عمن يخشى ضره ؟! على إببلغها لمن
كالحاصل أنها ال ترد الركاية بالتفرد، إال إذا كانت مما شأنو أف لو كاف الشتهر، كلكن الحقيقة 

التي ال ريب فيها أف األحاديث في فضائل علي ليست مما شأنو أف لو كاف ركاه أنس مثبل، 
ىو مما من شأنو أف يكتم، إما خوفا،  الشتهر عنو من طريق الركاة المختلفين في المذىب، بل

 كإما حسدا، كإما تعصبا لغير علي عليو
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السبلـ من الصحابة، فأسباب الكتم متوفرة رغبة كرىبة حتى صارت ركاية الفضائل في علي 
عليو السبلـ أقرب إلى أف تكوف فيمن ركاىا، دليل اإليماف الراسخ كالعزيمة القوية، من نصرة 

 و.الحق كأىل
قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى في حاشية كرامة األكلياء في شرح حديث 
أحمد بن حنبل بسنده:، عن أبي ىاركف العبدم، كمطر الوراؽ: )) تيمؤل األرض جورا كظلما 

 فيخرج رجل من عترتي ((. الحديث.
م الثقة، العباد النحرير، قاؿ: كأما مطر الوراؽ، فهو مطر بن ميموف المحاربي اإلسكاؼ، الزيد

أيخبر الدكانيقي أنو ريأم ىو كبشير يدخبلف على إبراىيم بن عبد اهلل بالسبلح، فقاؿ: ما كنت 
أظن الصـو أبقى منهما ما يحمبلف بو السبلح. ثم ذكر السيد عبد اهلل أف مطرا ركل األحاديث 

ؿ الذىبي: موضوعة باطلة، المتهم التي نقلتها آنفا من ميزاف الذىبي، ثم قاؿ السيد عبد اهلل: قا
 بها مطر، فإف عبيد اهلل شيعي ثقة.

قاؿ السيد عبد اهلل: قلت: مطر من الثقات الزىاد، كالشيعة الخلص، كلم يتفرد بهذه 
 األحاديث، بل قد توبع عليها.



كأما الجـز بوضعها، فهو الخرؽ العظيم كالبهتاف، كما مستندىم إال مخالفتها لما تقرر عندىم 
ن الزخارؼ المموىة، كالقواعد الباطلة، كاألخبار الكاذبة، كال يبلـ الذىبي على ىذا، فالعدك م

 يرمي عدكه بأكثر من ىذا.
ثم ذكر السيد شواىد الركايات المذكورة التي ركاىا مطر... إلى أف قاؿ: كأما حديث: )) إف 

س، أخرجو محمد بن أخي ككزيرم ((... إلى آخره، فقد تابعو فيو القاسم بن جند، عن أن
 سليماف، كالقاسم ترجم لو في الطبقات، كأخرج لو محمد
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 بن سليماف ] ك [ السماف في أماليو، كعلى فصولو أيضا شواىد كثيرة، قد تقدـ نقل شيء منها.
كأما حديث: )) علي أخي (( ... إلخ. فىًمن شواىده ما أخرجو الطبراني في الكبير من حديث 

وعا: )) أال أرضيك يا علي أنت أخي ككزيرم، تقضي ديني، كتنجز موعدم، كتبرئ ابن عمر مرف
ذمتي، من أحبك في حياة مني فقد قضى نحبو، كمن أحبك في حياة منك بعدم ختم لو 
باألمن كاإليماف، كأٌمنو اهلل يـو الفزع، كمن مات كىو يبغضك يا علي مات ميتة جاىلية، 

 ((. يحاسبو اهلل بما عمل في اإلسبلـ
 كمنها: حديث أبي سعيد، عن الخوارزمي مرفوعا: )) خير البرية علي عليو السبلـ ((.

كمنها: حديث مسركؽ، عن عائشة في الخوارج: )) ىم شر الخلق كالخليقة، يقتلهم خير 
 الخلق كالخليقة، كأقربهم عند اهلل كسيلة يـو القيامة ((.

قدـ كثير من شواىد ىذه األحاديث في كأخرجو محمد بن سليماف، كأحمد بن حبنل، كقد ت
 المؤاخاة كغيرىا. انتهى المراد.

( فقاؿ: كقريبا منو ركاه  126ص  1كحديث ابن عمر، ذكره محقق ترجمة اإلماـ علي ) ج 
/ الورؽ 3( من مسند عبد اهلل بن عمر من المعجم الكبير ) ج  100الطبراني في الحديث ) 

اف بن أبي شيبة، أنبأنا محمد بن يزيد ىو أبو ىاشم ب/ (، قاؿ: حدثنا محمد بن عثم 205
الرفاعي، أنبأنا عبد اهلل بن محمد الطهوم، عن ليث، عن مجاىد، عن ابن عمر قاؿ: بينما أنا 
مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم في ظلل بالمدينة... إلى أف قاؿ: فقاؿ: )) أال يرضيك يا 

أخي ككزيرم، تقضي ديني، كتنجز موعدم، كتبرئ  علي ؟ قاؿ: بلى يا رسوؿ اهلل. قاؿ: أنت
ذمتي، فمن أحبك في حياة فقد قضى نحبو، كمن أحبك في حياة منك بعدم ختم اهلل لو 

 باألمن
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كاإليماف، كمن أحبك بعدم كلم يرؾ ختم لو باألمن كاإليماف، كأمنو يـو الفزع األكبر، كمن 
 ] ك [ يحاسبو اهلل بما عمل في اإلسبلـ ((. انتهى.مات كىو يبغضك يا علي مات ميتة جاىلية 

 كىناؾ ركايات عديدة في المؤاخات في األصل كالحاشية.
كفي شواىد التنزيل للحاكم الحسكاني عند ذكره اآليات من سورة البقرة عند ذكر قوؿ اهلل 

ًليفىةن { ]البقرة: ن الحسين، قاؿ: أخبرنا [. أخبرنا عقيل ب30تعالى: } ًإنّْي جىاًعله ًفي اأٍلىٍرًض خى
علي بن الحسين، قاؿ: حدثنا محمد بن عبد اهلل، قاؿ: حدثنا المستنصر بن نصر بن تميم 
الواسطي بواسط، قاؿ: حدثنا محمد بن مدرؾ، قاؿ: حدثنا مكي بن إبراىيم، قاؿ: حدثنا 

لخبلفة سفياف، عن إبراىيم التيمي، عن أبيو، عن علقمة، عن عبد اهلل بن مسعود قاؿ: كقعت ا
من اهلل عز كجل في القرآف لثبلثة نفر آلدـ عليو السبلـ... إلى أف قاؿ: كالخليفة الثاني داكد 

صلوات اهلل عليو... إلى أف قاؿ: كالخليفة الثالث علي بن أبي طالب، لقوؿ اهلل تعالى: } 
[. يعني: آدـ كداكد 55ٍم { ]النور:لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيٍم ًفي اأٍلىٍرًض كىمىا اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍبًلهً 

 عليهم الصبلة كالسبلـ.
كبو حدثنا محمد بن عبيد اهلل ) كذا (، قاؿ: حدثنا محمد بن حماد األثـر بالبصرة، قاؿ: حدثنا 

علي بن داكد القنطرم، قاؿ: حدثنا سفياف الثورم، عن منصور، عن مجاىد، عن سلماف 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) إف كصيي الفارسي رضي اهلل عنو قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل

 كخليفتي كخير من أخلفو بعدم، ينجز كعدم كيقضي ديني علي بن أبي طالب ((. انتهى.
(: يركم  279كقاؿ ابن حباف في كتاب المجركحين في ترجمة خالد بن عبيد العتكي ) ص 

 عن أنس بن مالك بنسخة موضوعة، منها: عن أنس، عن سلماف،
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عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ لعلي بن أبي طالب عليو السبلـ: )) ىذا كصيي 
كموضع سرم كخير من أترؾ بعدم ((. حدثنا عبد اهلل بن محمد ) بن سليماف (، حدثنا العبلء 

 بن عمراف عنو. انتهى.
اؿ الطبراني في (: كق 9ك  8ص  3كقاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 

مسند أبي سعيد الخدرم من المعجم الكبير: حدثنا محمد بن عبد اهلل الحضرمي، حدثنا 
إبراىيم بن الحسن الثعلبي، حدثنا يحيى بن يعلى، عن ناصح بن عبد اهلل، عن سماؾ بن حرب، 

عن أبي سعيد الخدرم، عن سلماف رضي اهلل عنو، قاؿ: )) قلت يا رسوؿ اهلل لكل نبي كصي 



من كصيك ؟ فسكت عني، فلما كاف بعد رآني قاؿ: يا سلماف، فأسرعت إليو فقلت: لبيك. ف
قاؿ: تعلم من كصي موسى. قلت: نعم، يوشع بن نوف. قاؿ: لىمى ؟ قلت: ألنو كاف أعلمهم 

يومئذ. قاؿ: فإف كصيي كموضع سرم كخير من أترؾ بعدم، ينجز عدتي كيقضي ديني علي بن 
 أبي طالب ((.

 ( حديث: )) مىن لم يقل علي خير الناس فقد كفر ((. 15 )قاؿ مقبل
 ( حديث: )) يا محمد علي خير البشر من أبى فقد كفر ((. 16) 
 ( )) حديث علي خير البرية ((.17) 

(: الخطيب، أنبأنا عبيد اهلل بن أبي الفتح،  327ص  1قلت: قاؿ السيوطي في الؤللئ ) ج 
ا عبد اهلل بن جعفر الثعلبي، حدثنا محمد بن منصور حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثن

 الطوسي، حدثنا محمد بن كثير الكوفي، حدثنا األعمش،
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( عبد اهلل، عن علي، مرفوعا: )) من لم يقل علي خير 1عن عدم بن ثابت، عن ذر، عن )
 الناس فقد كفر ((. محمد بن كثير الشيعي كضاع.

 -أم محمد بن كثير  -قاؿ في الميزاف: مشاه ابن معين  قاؿ السيوطي: قلت: كالجواب ::
 كقاؿ: شيعي لم يكن بو بأس كاهلل أعلم.

قلت: ىذا اللفظ بعيد من الصحة، كلعل الراكم سمع الحديث )) علي خير البشر فمن أبى 
فقد كفر ((، فتوىم أف معنى أبى مثل معنى لم يقل، كالتحقيق أف بينهما فرقا، فركاه على 

لذم يعتقده ألنو لم يحفظ لفظو، كفي ىذا السند عبد اهلل بن جعفر الثعلبي تكلم فيو المعنى ا
الذىبي في الميزاف فقاؿ فيو: شيخ ألبي الحسين ليس بثقة، انفرد بخبر: )) مىن لم يقل علي 

 خير الناس فقد كفر ((، فركاه بإسناد انفرد بو، كىذا باطل. انتهى.
لكن لفظو منكر، فبل يعتمد ىذا اللفظ على ظاىره، ىذا كقد كال نعتمد قولو في ىذا الراكم، ك 

مر الجواب على مقبل عن دعواه في أحاديث خير البشر، في ضمن الجواب على قولو في 
( أكليس من التلبيس أف يقـو خطيبكم ببث األحاديث الضعيفة كالموضوعة  81الرياض ) ص 

 ... إلخ، فبل نطيل بإعادة الجواب ىنا.
د الكبلـ على أسانيد الحديث )) علي خير البشر (( قاؿ: قلت: كثٌم طرؽ أيخر ال بع قاؿ مقبل

 يصح منها شيء، تركتها اختصارا.
أنها ال تترؾ الطرؽ الكثيرة التي يقوم بعضها بعضا، كيشهد بعضها لبعض، حتى  الجواب ::



، يتبين بذلك ثبوت الحديث، كإف لم يكن في أسانيده سند معين صحيح على شركط ال قـو
 كذلك ألف العمدة تبين ثبوتو كاطمئناف نفس المنصف

__________ 
( لعل ىذا ىو الصواب: ذر، عن عبد اهلل، كذر ىو ابن عبد اهلل، عن عبد اهلل، كىو ابن 1)

 شداد بن الهاد. كاهلل أعلم ) مؤلف (.
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 شركطهم.السليم من التعصب، ألنو ال دليل على حصر الثبوت، فبما يصح سنده على 
كال يخفى على من لو أدنى فهم عدـ صحة ىذه  قاؿ مقبل في حديث )) علي خير البشر ((:

األحاديث، لداللتها أف عليا رضي اهلل عنو أفضل من األنبياء كلهم، ألنهم من البشر كاعتقاد 
ىذا كفر، نسأؿ اهلل السبلمة، كقد قاؿ الحافظ بن كثير في البداية كالنهاية، عقيب ىذا 

 ديث: موضوع، قػىبىحى اهلل كاضعو.الح
أف ىذه الشبهة قد أعجبتهم، لدفع ىذا الحديث كنحوه، كىي شبهة  كالجواب كباهلل التوفيق:

كاضحة البطبلف، ألف العمـو يستعمل كىو مخصوص بما يعلمو السامع، كيترؾ استثناء المخ 
، كقد صلى اهلل عليو كآلو كسلم إحالة على علم السامع كفهمو، لكونو غير م قصود في العمـو

ينى {. قاؿ تعالى: } يىا بىًني ًإٍسرىائًيلى اذٍكيريكا ًنٍعمىًتيى الًَّتي أىنٍػعىٍمتي عىلىٍيكيٍم كىأىنّْي فىضٍَّلتيكيٍم عىلىى اٍلعىالىمً 
فهل يلـز من ىذا أنهم أفضل من نبينا محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كإبراىيم كإسحاؽ، 

 ن األنبياء الذين ليسوا من بني إسرائيل ؟!كيعقوب كنوح، كغيرىم م
ثم إف اعتراضهم الـز لهم فيما يرككنو عن ابن عمر، كفا نخير بين الناس في زمن النبي صلى 

اهلل عليو كآلو كسلم، فنخير أبا بكر، ثم عمر، ثم عثماف، فما لكم لم تخطر ببالكم تلك 
م خير الناس، كمن الناس األنبياء  الشبهة، فتقولوا ىذا الحديث موضوع، ألنو يدؿ على أنه

كلهم الذين ىم من البشر، فكيف بطل حديث:)) علي خير البشر((، كلم يبطل حديثهم عن 
 ابن عمر ؟!

- - - 
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 [ حديث: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها ... ((] 
نة العلم (: حديث: )) أنا دار الحكمة كعلي بابها ((. حديث: )) أنا مدي 150)ص قاؿ مقبل

ىذا حديث ال  -أم: ابن الجوزم  -كعلي بابها ((، فمن أراد العلم فليأت الباب. ) ج ( 
 يصح من جميع الوجوه.

فقاؿ الدارقطني: قد ركاه سويد بن غفلة،  -أم: أنا دار الحكمة كعلي بابها  -أما حديث علي 
 الصنابحي. عن الصنابحي لم يسنده، كالحديث مضطرب غير ثابت، كسلمة لم يسمع من

 قاؿ ابن الجوزم: كثم في الطريق األكؿ محمد بن عمرك الركمي.
 قاؿ ابن حباف: كاف يأتي، عن الثقات بما ليس من حديثهم، ال يجوز االحتجاج بو بحاؿ.

( كآخر  326ص  1أما سند الحديث األكؿ فهو في الؤللئ المصنوعة ) ج  كالجواب ::
 الزاغوني، أنبأنا علي بن أحمد البشرم، أنبأنا أبو عبد الصفحة قبلها: أخبرنا علي بن عبيد اهلل

اهلل بن بطة العكبرم، حدثنا أبو علي محمد بن أحمد الصواؼ، حدثنا أبو مسلم إبراىيم بن 
عبد اهلل البصرم، حدثنا محمد بن عمراف الركمي، حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن 

 عليو كآلو كسلم: )) أنا دار الحكمة كعلي الصنابحي، عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
 بابها ((.

أبو نعيم، حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الجرجاني، حدثنا الحسن بن سفياف حدثنا عبد 
الحميد بن بحر حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي بن أبي طالب 

 دار الحكمة كعلي بابها ((. قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا
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ابن مردكيو، من طريق الحسن بن محمد، عن جرير، عن محمد بن قيس، عن الشعبي، عن 
 علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا دار الحكمة كعلي بابها ((.

حدثنا عبد اهلل بن  كبالسند الماضي إلى ابن بطة، حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم النحوم،
ناجية، حدثنا أبو منصور بن شجاع، حدثنا عبد الحميد بن بحر البصرم، حدثنا شريك، عن 

سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم:)) أنا 
 مدينة الفقو كعلي بابها ((.

العلم كعلي بابها فمن أراد العلم فليأت كعن الحسن بن علي، عن أبيو مرفوعا: )) أنا مدينة 
 الباب(( ركاه ابن مردكيو. انتهى.

أم محمد  -كقولو: محمد بن عمراف الركمي، يظهر أنو غلط كالصواب محمد بن عمر الركمي 



كفي شواىد التنزيل للحاكم الحسكاني في تفسير قوؿ اهلل تعالى: }كىعىلَّمى  -بن عمر بن الركمي 
ـى اأٍلىٍسمىاءى  [، أخبرنا أبو سعيد مسعود بن محمد القاضي، قاؿ: أخبرنا أبو 31كيلَّهىا{ ]البقرة:  آدى

إسحاؽ إبراىيم بن أحمد، قاؿ: حدثنا محمد بن سليماف بن فارس، قاؿ: حدثنا أبو األزىر، 
قاؿ: حدثنا محمد بن عبد اهلل الركمي، قاؿ: حدثنا شريك، عن سلمة، عن الصنابحي، عن 

خبرنا السيد أبو الحسن الحسني رحمو اهلل تعالى إمبلء سنة ثماف كتسعين علي عليو السبلـ، كأ
كثبلث مائة، قاؿ: أخبرنا عبد اهلل بن محمد بن الحسن، قاؿ: حدثنا أبو األزىر، قاؿ: حدثنا 

محمد، قاؿ: حدثنا شريك، عن سلمة بن كهيل، عن الصنابحي، عن علي عليو السبلـ، كأخبرنا 
مطوعي، قاؿ: أخبرنا أبو إسحاؽ البرارم، قاؿ: أخبرنا الحسن بن أبو حامد أحمد بن مهد ال

سفياف، قاؿ: حدثنا عبد الحميد بن بحر، قاؿ: حدثنا شريك، عن سلمة، عن أبي عبد اهلل 
 الصنابحي، عن علي قاؿ: قاؿ

(1/140) 

 

تها من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا دار العلم كعلي بابها فمن أراد العلم فليأ
 بابها ((.

 قاؿ: ككنت اسمع عليا كثيرا ما يقوؿ: إف ما بين أضبلعي ىذا لعلم كثير. ىذا لفظ ابن فارس.
كركاه جماعة عن شريك كىو ابن عبد اهلل النخعي قاضي الكوفة، كأخرجو أبو عيسى الترمذم 

مسعود، كعبد في جامعو، كلو طرؽ عن أمير المؤمنين عليو السبلـ، كفي الباب عن عبد اهلل بن 
 اهلل بن عمر، كعقبة بن عامر الجهمي، كأبي ذر الغفارم، كأنس، كسلماف غيرىم. انتهى.

كقد مرت ركاية الحاكم الحسكاني لحديث ابن عباس كذكره لركاتو كذلك في الجواب عن 
رياض مقبل في البحث الثاني من أبحاث ىذا الحديث، كفي شواىد التنزيل عند تفسير قوؿ 

[ قاؿ: حدثنا عبد ربو ) كفي 43: } فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى {]النحل:اهلل تعالى
( بن الحسين 1المطبوعة عبدكيو ( بن محمد الشيرازم، قاؿ: حدثنا سهل بن نوح بن يحيى )

رث الحبارم قاؿ: حدثنا يوسف بن موسى القطاف، عن ككيع، عن سفياف، عن السدم، عن الحا
[. قاؿ: 7قاؿ: سألت عليا في ىذه اآلية: } فىاٍسأىليوا أىٍىلى الذٍّْكًر ًإٍف كيٍنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى {]األنبياء:

كاهلل إنا لنحن أىل الذكر، نحن أىل العلم، كنحن معدف التأكيل كالتنزيل، كلقد سمعت رسوؿ 
بابها فمن أراد العلم فليأتو من اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) أنا مدينة العلم كعلي 

 بابو ((. انتهى.
__________ 



( في المطبوعة: بعد قولو بن يحيى: حدثنا أبو الحسن الحبابي... إلى آخره، كذلك مكاف 1)
 بن الحسين الحبارم ) مؤلف (.
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[ أخبرنا أبو 12لحاقة:كفي شواىد التنزيل أيضا في تفسير قولو تعالى: } كىتىًعيػىهىا أيذيفه كىاًعيىةه {]ا
الحسن األىوازم، أخبرنا أبو بكر البيضاكم، حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر بن 

محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي، عن أبيو، عن محمد 
أبي طالب عليو بن عبد اهلل، عن أبيو عبد اهلل، عن أبيو محمد، عن أبيو عمر ،عن أبيو علي بن 

السبلـ، قاؿ: )) قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: إف اهلل أمرني أف أدنيك كال 
ا أيذيفه كىاًعيىةه {، فأذنك الواعية لعلمي يا  أقصيك، كأعلمك لتعي، كأنزلت ىذه اآلية } كىتىًعيػىهى

 تهى.علي، كأنا المدينة كأنت الباب، كال تؤتى المدينة إال من بابها ((. ان
( أخبرنا محمد بن أحمد بن عثماف، أخبرنا أبو الحسين  72كفي مناقب ابن المغازلي ) ص 

محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى الحافظ البغدادم، حدثنا الباغندم محمد بن سليماف، 
حدثنا محمد بن مصفى، حدثنا حفص بن عمر العدني، حدثنا علي بن عمر، عن أبيو، عن 

علي عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا جرير ) كذا (، عن 
 مدينة العلم كعلي بابها كال تؤتى البيوت إال من أبوابها ((. انتهى.

( أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوم رحمو اهلل فيما أذف لي في  73كفيو ) ص 
حيى يحدثهم، قاؿ: حدثنا محمد بن عبد اهلل بن ركايتو عنو أف أبا طاىر إبراىيم بن عمر بن ي

المطلب، حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى سنة عشر كثبلث مائة، حدثنا محمد بن عبد اهلل 
بن عمر بن مسلم البلحقي الصفار بالبصرة سنة أربع كأربعين كمأتين، حدثنا أبو الحسن علي 

عن أبيو، عن جده علي بن  بن موسى الرضي، قاؿ: حدثني أبي، عن أبيو جعفر بن محمد،
الحسين، عن أبيو الحسين بن علي، عن أبيو علي بن أبي طالب عليو السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ 

 اهلل صلى اهلل
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عليو كآلو كسلم يا علي: )) أنا مدينة العلم كأنت الباب، كذىب من زعم أنو يصل إلى المدينة 
 إال من الباب ((. انتهى.



( قاؿ الخطيب في تلخيص المتشابو: أنبأنا  334ص  1عة للسيوطي ) ج كفي الؤللئ المصنو 
علي بن أبي علي، حدثنا محمد بن المظفر الحافظ، حدثنا محمد بن الحسين الخثعمي، حدثنا 

عباد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن بشار الكندم، عن إسماعيل بن إبراىيم الهمداني، عن أبي 
صم بن ضمرة، عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى إسحاؽ، عن الحارث، عن علي، كعن عا

 اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها فمن أراد العلم فليأت الباب ((.
كقاؿ السيوطي في الؤللئ عقيب ىذا: كقاؿ ابن النجار في تاريخو: حدثتنا رقية بنت معمر بن 

بغدادم، أنبأنا سعيد بن أحمد النيسابورم، عبد الواحد، أنبأتنا فاطمة بنت محمد بن أبي سعد ال
أنبأنا علي بن الحسن بن بندار بن المثنى، أنبأنا علي بن محمد بن مهركيو، حدثنا داكد بن 

 سليماف الغازم، حدثنا علي بن موسى الرضي، عن آبائو، عن علي مرفوعا مثلو. انتهى.
 بن موسى الرضا، عن آبائو كما مر.كىو موافق لما ركاه ابن المغازلي بسند آخر عن اإلماـ علي 

( كقاؿ أبو الحسن، عن ابن عمر ) كذا كلعل  335ص  1قاؿ السيوطي في الؤللئ ) ج 
األصل علي صحفت فصارت، عن كاهلل أعلم ( الحربي في أماليو، حدثنا إسحاؽ بن مركاف، 

صبغ بن حدثنا أبي، حدثنا عامر بن كثير السراج، عن أبي خالد، عن سعد بن طريف، عن األ
نباتة، عن علي بن أبي طالب قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم 

 كأنت بابها، يا علي كذىب من زعم أنو يدخلها من غير بابها ((. انتهى.
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كأما قوؿ ابن الجوزم، عن الدارقطني في إعبلؿ ىذا الحديث فهي حكاية مرسلة، مع أنهم قد 
كركا عنو جرح كثير من الشيعة، أما إعبلؿ الحديث فإف كاف مذكورا في كتاب العلل، فالمتهم ذ 

بو البرقاني الراكم، عن الدارقطني، كما أنو متهم في ركاية جرح كثير من الشيعة، عن الدارقطني 
 كالنسائي، كلعل البرقاني كاف يبلغ بو التعصب لمذىبو، إلى حد أف يعتقد الجرح فيهم مصلحة
دينية، ألنو يعتقد أف حديثهم مفسدة كيرل أف دفع فساده مصلحة يجوز الكذب ألجلها، كما 
يجٌوز بعض أصحابو الكذب لئلصبلح، أك الكذب على الزكجة للمصلحة، فباألكلى أف يرل 

 جواز الكذب على الدارقطني كالنسائي، العتقاده المصلحة في ذلك.
كذىب   -أم: إبراىيم عليو السبلـ  -الحديث أنو  (: أما 5ص  4قاؿ ابن حـز في الفصل ) ج 

ثبلث كذبات، فليس كل كذب معصية، بل منو ما يكوف طاعة هلل عز كجل، كفرضا كاجبا يعصي 
من تركو، كصح أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: ليس الكٌذاب الذم يصلح بين 

مرأتو فيما يستجلب بو مودتها، الناس فينمي خيرا. كقد أباح عليو السبلـ كذب الرجل ال



 ككذلك الكذب في الحرب. انتهى المراد.
فظهر أنهم يركف جواز الكذب للمصلحة، فكيف ال يرل بعضهم جواز الكذب للمصلحة 

الدينية حسب اعتقاده ؟! فيجرح من يركم ركاية في الفضائل أك يركم جرحو، لئبل يغتر الناس 
اغترار كفساد في الدين. كلهذا قلنا: لعل البرقاني يكذب بحديثو، بناء منو على ظنو أف قبولو 

على الدارقنطي، كالنسائي في جرح الشيعة لهذا المعنى، ككذلك في العلل فيركم إعبلؿ 
الدارقطني، لحديث: )) أنا مدينة العلم ((، ظنا منو أف ذلك مصلحة دينية يجوز في مذىبو 

 الكذب ألجلها، كفي مقدمة سنن
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قطني قاؿ الخطيب: سألت البرقاني ىل كاف أبو الحسن يملي عليك العلل من حقظو ؟ الدار 
 قاؿ: نعم كأنا الذم جمعتها، قرأىا الناس من نسختي. انتهى.

قلت: فبل يبعد أف البرقاني كاف يكتب ما أمبله عليو الدارقطني، ككاف يضيف إليو كبلما من 
الناس الكل إلى الدارقطني ليقبلوه، لما في ذلك  نفسو كال يميز بينهما، ألنو ال يكره أف ينسب

من المصلحة في ظنو، كتلقاىا أصحابو بالقبوؿ لموافقتها لغرضهم، كجعلوىا كلها للدارقطني، 
 كأثنوا على البرقاني لموافقتو لهم في العقيدة، كنصرتو لمذىبهم بما يركيو.

اد على حجة تقليد، ككذلك االتباع ىذا مع أنا قد قررنا في الجرح إف االتباع فيو من دكف اعتم
في العلل، بل التقليد فيو يكوف أظهر أنو تقليد، ألنو يبنى على الظن بناء كاضحا جليا، أكضح 

كأجلى من بناء الجرح على الظن، فلكوف ذلك نظريات تختلف فيها األنظار، ال يقلد فيو 
 د.الدارقطني كال غيره، لجواز الخطأ عليهم، كالبناء على أصل فاس

كلنرجع إلى ذكر الحديث، قاؿ السياغي في الركض النضير شرح مجموع زيد بن علي عليهما 
(: قاؿ الترمذم  182ص  1السبلـ، ناقبل عن الجامع الكبير للسيوطي كىو في الركض ) ج 

كابن جرير معا: حدثنا إسماعيل بن موسى السدم، قاؿ: أنا محمد بن عمر الركمي، عن 
يل، عن سويد بن غفلة، عن الصنابحي، عن علي قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل شريك، عن سلمة بن كه

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا دار الحكمة كعلي بابها ((.
( ثم بعد ذكر كبلـ الترمذم في ىذا  129ص  15كىكذا حكاه في كنز العماؿ ) ج 

األمير في شرح الحديث، قاؿ: كقاؿ ابن جرير: ىذا خبر عندنا صحيح سنده، ككذا حكاه ابن 
 (، كقاؿ ىناؾ: كقاؿ 137التحفة العلوية ) ص 
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الحافظ السيوطي: كقد كنت أجبت بهذا الجواب، يعني أنو من قسم الحسن دىر إلى أف 
كقفت على تصحيح ابن جرير، لحديث علي في تهذيب اآلثار، مع تصحيح الحاكم لحديث 

 اء الحديث إلى رتبة الصحة. انتهى.ابن عباس، فاستخرت اهلل تعالى، كجزمت بارتق
 كقد مر الكبلـ في ذكر من صحح الحديث في الجواب عن رياض مقبل.

( قاؿ الشارح رحمو اهلل أم السيد أحمد بن يوسف  402ص  1كفي الركض النضير ) ج 
الحديثي الذم كصفو صاحب الركض باالجتهاد في علم الجرح كالتعديل: كمحمد بن عمر 

في حديث الترمذم السابق، قاؿ فيو الذىبي في الكاشف: ضعٌفو أبو داكد  الركمي، المذكور
 كقواه غيره، كاقتصر في الميزاف على تضعيفو.

قلت: بل قد أشار إلى قوتو، كأنو في درجة إسماعيل بن موسى أك شريك، ألنو قاؿ في ترجمتو 
ي غير صحيحو، قاؿ أبو زرعة فيو: لين. كقاؿ أبو داكد: ضعيف، كقد ركل عنو البخارم ف

كأخرج الترمذم، عن إسماعيل بن موسى الفزارم، عن محمد بن عمر الركمي، عن شريك 
 حديث: )) أنا دار الحكمة كعلي بابها (( فما أدرم من كضعو ؟! انتهى.

فدؿ ىذا على قوة محمد بن عمر، بالنسبة إلى إسماعيل كشريك، ألنو لو كاف ساقطا عند 
 ن كضعو بزعمو، كلكاف ىو األكلى بالحمل عليو ببل تردد.الذىبي لما تردد في تعيين م

كأما حكاية ابن الجوزم، عن ابن حباف، أنو قاؿ في محمد بن عمر: كاف يأتي عن الثقات بما 
ليس من حديثهم... إلى آخره، فلم أجد ذلك في كتاب ابن حباف في المجركحين كالضعفاء، 

مد بن عمر، فينظر في صحة حكاية ابن كال حكاه عنو الذىبي في الميزاف في ترجمة مح
 لجوزم، بل األقرب أنها غلطة من غلطاتو، كقد ذكر
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الذىبي أنو يغلط، كنرجع إلى كبلـ الركض النضير في محمد بن عمر، قاؿ: كلم ينفرد بركايتو 
للحديث عن شريك، فقد أخرج عبد اهلل بن أحمد بن حنبل في كتاب المناقب لو ما لفظو: 

ا إبراىيم بن عبد اهلل، كىو أبو مسلم الكشي ) كذا (، أحد الحفاظ مؤلف كتاب السنن، حدثن
كثقو الدارقطني كغيره، كتركو في الميزاف لجبللتو، قاؿ عن محمد بن عبد اهلل الرقاشي، قاؿ: 
حدثنا شريك، فذكره بإسناده كمتنو، كمحمد بن عبد اهلل الرقاشي ثقة ثبت، ركل لو البخارم 

النسائي كابن ماجة، كقد ركاه سويد بن سعيد، كىو من رجاؿ مسلم كما ركياه، قلت كمسلم، ك 
كمحمد بن عبد اهلل الرقاشي، كقد ذكر ذلك الذىبي في  -يعني: محمد بن عمر الركمي  -



الميزاف في ترجمة سويد بن سعيد، فقاؿ: أخبرنا محمد بن عبد السبلـ، أنبأنا عبد المنعم بن 
سعيد، حدثنا محمد بن بشر، حدثنا الوليد السرخسي، حدثنا سويد، حدثنا  القشيرم، أنبأنا أبو

شريك، عن سلمة، عن الصنابحي، عن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 
 )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت باب المدينة ((. انتهى.

الذىبي عنو عدة أحاديث منها ىذا، فقاؿ: كبو أم  كالسند من الذىبي إلى سويد، ركل بو
 بالسند المذكور، حدثنا شريك ... إلخ. فجمعتو ىنا النفراد الحديث ىنا.
(، أخبرنا  464ص  2كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر المسمى تاريخ دمشق ) ج 

قاال: أنبأنا أبو سعد محمد أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم، كأبو القاسم زاىر بن طاىر، 
بن عبد الرحمن، أنبأنا أبو سعيد محمد بن بشر بن العباس، أنبأنا أبو الوليد محمد بن إدريس، 

 أنبأنا سويد بن سعيد، أنبأنا شريك، عن سلمة بن
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كهيل، عن الصنابحي، عن علي، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة 
 م كعلي بابها فمن أراد العلم فليأت باب المدينة ((. انتهى.العل

كلو طريق آخر، عن سويد، كىو ركاية عبد الحميد بن بحر البصرم، كقد مرت فيما نقلناه عن 
 الؤللئ، كشواىد التنزيل أكؿ البحث من طريقين.

شريف كقاؿ في الركض النضير حاكيا عن السيد أحمد بن يوسف الحديثي: كأخرجو السيد ال
أبو عبد اهلل محمد بن علي الحسني في كتاب من ركل، عن زيد بن علي من التابعين، كذلك 
من طريق الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، عن أبيو، عن زيد بن علي، عن 

أبيو، عن عبيد اهلل بن أبي رافع، عن علي عليو السبلـ، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
: )) أنا دار الحكمة كعلي بابها ((. كىذا الحسن بن زيد الراكم، عن أبيو، عن زيد بن كسلم

علي، ىو كالد الشريفة نفيسة المصرية التي يتبرؾ بقبرىا أىل مصر، كقد ركل لو النسائي، 
 كركل عنو مالك كزيد بن الحباب، ذكره الذىبي في ترجمتو. انتهى.

 غير طريق شريك. كقد مرت للحديث طرؽ تقوم ىذه الطريق
(:، عن الحافظ العبلئي كشريك ىو بن عبد اهلل  333ص  1قاؿ في الؤللئ المصنوعة ) ج 

النخعي القاضي، احتج بو مسلم، كعلق لو البخارم، ككثقو يحيى بن معين، كقاؿ: العجلي ثقة 
حسن الحديث. كقاؿ عيسى بن يونس: ما رأيت أحدا قط أكرع في علمو من شريك، فعلى ىذا 

كوف تفرده حسنا، فكيف إذا انضم إلى حديث أبي معاكية، كال يرد عليو ركاية من أسقط منو ي



، أدرؾ الخلفاء األربعة كسمع منهم، كذكر  الصنابحي، ألف سويد بن غفلة تابعي مخضـر
كال  -أم: ابن الجوزم  -الصنابحي فيو من المزيد في متصل األسانيد، كلم يأت أبو الفرج 

 ( قادحة في حديث شريك، سول دعول الوضع دفعا بالصدر. انتهى. غيره بلة ) بعلة
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( حاكيا عن ابن الجوزم، كفي الطريق الخامس مجاىيل قاؿ: كىو رقم )  150قاؿ مقبل) ص 
، كمعناه الحديث ىذا بلفظ: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد  قاؿ مقبل( كذا  19

 العلم فليأت الباب ((.
، ألنو ركل من طرؽ عديدة ليست طريقا كاحدة، ا تدليس من مقبل كتغرير على القاصرينكىذ

كليس في كلها مجاىيل، كقد ذكر الحاكم في المستدرؾ أسانيد للحديث كصححو، فلم 
يعترضو الذىبي بدعول جهالة السند، إنما ادعا جرح أبي الصلت الراكم لو، عن أبي معاكية، 

ابن عباس، كادعا الذىبي جرح أحمد بن عبد اهلل الحراني  عن األعمش، عن مجاىد، عن
الراكم لو بسند آخر، عن جابر بن عبد اهلل األنصارم، كسكت على سند ثالث، فلم يجرح 

أحد ركاتو، كال ادعا جهالة السند، كلو كاف فيهم مجهوؿ لذكره، لعنايتو في رد الفضائل لعلي 
رأيو إلبطاؿ الركاية، كما ال يخفى على من طالع  عليو السبلـ كأىل البيت، حيث يجد كجها في

تلخيصو كميزانو، ىذا كقد مر جواب في أبي الصلت كذلك في الجواب، عن رياض مقبل، 
ككذلك مر جواب ىناؾ في أحمد بن عبد اهلل بن يزيد الحراني، كنزيد ىنا ما تيسر في أبي 

 الصلت كتصحيح ركايتو.
(: كأما حديث األعمش ) يعني، عن  50كص  ،49ص  11قاؿ الخطيب في تاريخو ) ج 

مجاىد، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي 
 -أم، عن األعمش  -بابها ... (( الحديث، فإف أبا الصلت كاف يركيو، عن أبي معاكية عنو 

عاكية، ثم بحث يحيى عنو فوجد غير فأنكره أحمد بن حنبل، كيحيى بن معين، من حديث أبي م
أبي الصلت قد ركاه، عن أبي معاكية، فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزؽ، أخبرنا أبو بكر مكـر 

بن أحمد بن مكـر القاضي، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن األنبارم، حدثنا أبو الصلت 
قاؿ رسوؿ اهلل  الهركم، حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ:

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت بابو ((.
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 قاؿ القاسم: سألت يحيى بن معين عن ىذا الحديث. فقاؿ: ىو صحيح.
قاؿ الخطيب: أراد أنو صحيح من حديث أبي معاكية كليس بباطل، إذ قد ركاه غير كاحد عنو، 

رنا محمد بن علي المقرئ، أخبرنا محمد بن عبد اهلل النيسابورم، قاؿ: سمعت أبا العباس أخب
محمد بن يعقوب األصم يقوؿ: سمعت العباس بن محمد الدكرم يقوؿ:سمعت يحيى بن معين 

يوثق أبا الصلت عبد السبلـ بن صالح، فقلت: أك قيل لو أنو حٌدث عن أبي معاكية، عن 
العلم كعلي بابها (( ؟ فقاؿ: ما تريدكف من ىذا المسكين أليس قد األعمش: )) أنا مدينة 

 حدث بو محمد بن جعفر الفيدم، عن أبي معاكية ؟! ىذا أك نحوه.
قرأت على البرقاني، عن محمد بن العباس، قاؿ: حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة، حدثنا 

سألت يحيى بن معين،  جعفر بن درستويو، حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز، قاؿ:
عن أبي الصلت عبد السبلـ بن صالح الهركم ؟ فقاؿ: ليس ممن يكذب. فقيل لو: في حديث 
أبي معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها ((. فقاؿ: 

ف عنو، ككاف ىو من حديث أبي معاكية أخبرني ابن نمير قاؿ: حٌدث بو أبو معاكية قديما ثم ك
أبو الصلت رجبل مؤسرا، يطلب ىذه األحاديث كيكـر المشايخ ككانوا يحدثونو بها. أخبرني أبو 

العبلء محمد بن علي الواسطي، أخبرنا أبو مسلم بن مهراف، أخبرنا عبد المؤمن بن خلف 
النسفي، قاؿ: سألت أبا علي صالح بن محمد، عن أبي الصلت الهركم ؟ فقاؿ: رأيت يحيى 

معين يحسن القوؿ فيو، كرأيت يحيى بن معين عنده، كسئل عن ىذا الحديث الذم ركم  بن
عن أبي معاكية حديث: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها ((. فقاؿ: ركاه أيضا الفيدم. قلت: ما 

 اسمو ؟ قاؿ: محمد بن جعفر. انتهى.
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أبي معاكية، عن األعمش، عن  فبل ترل نزاعا بين المحدثين، في أف أبا الصلت ركاه، عن
مجاىد، عن ابن عباس، كال ترل نزاعا في أف رجاؿ السند غير مجاىيل، كلهذا يجزموف أف أبا 

الصلت ركاه، كال نزاع أف الذين ركاه عنهم ليسوا مجاىيل، بل ىم من أئمة الحديث، إنما 
مجهوؿ لكاف قولو  النزاع في أبي الصلت كال ترل أحدا يدعي أنو مجهوؿ، كلو ادعا أحد أنو

مردكدا بتعريف من قد عٌرفو، ىذا كقد عييّْب عليو ركايات عن عبد الرزاؽ، أك عن اإلماـ الرضى 
علي بن موسى، كقد قدمنا العذر في التفرد عن أىل البيت، كالعذر في الركايات التي تنفر عنها 

نصف أف يجعل التفرد العثمانية، لمخالفتها عقيدتهم في الصحابة أك نحو ذلك، فبل ينبغي لم
تهمة على اإلطبلؽ، كلكن القـو إذا اتهموا ركايا تطلبوا جرحو لسوء ظنهم فيو كبغضهم، كلم 



 يتثبتوا في ذلك.
أال ترل أف بعضهم صرح باتهاـ أبي الصلت بوضع حديث: )) اإليماف قوؿ باللساف، كعمل 

ذىبي في الميزاف، كزىده بالجوارح، كاعتقاد بالجناف ((، مع معرفة صبلحو كما كصفو بو ال
كقشافتو، كما كصفو بو الخطيب في ترجمتو، كمع تصريح ابن معين بتوثيقو كىو قد عرفو 

كجالسو، ثم لم يتورع من صرح باتهامو بوضع ىذا الحديث، مع أف الحديث الواحد ال يوجب 
حديثا كىو التهمة، ألنو كلو كاف منكرا، يحتمل أف الراكم غلط برفعو، كىو موقوؼ، أك توىمو 

من كبلـ بعض الحكماء، الذين يسند من طريقهم، أك انتقل ذىنو من محدث، إلى محدث 
مقارف لو في خيالو، أك سمعو من راك عن شيخو، فنسي أنو لم يسمعو من شيخو، كإنما سمعو 
من الراكم عنو، أك غير ذلك من أسباب الغلط التي ال يكاد ينجو منها محدث إال من عصم 

 اهلل.

(1/151) 

 

أال ترل أنهم رككا عن عكرمة بن عمار، عن أبي زميل، عن ابن عباس، كاف الناس ال ينظركف 
إلى أبي سفياف كال يقاعدكنو، فقاؿ للنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ثبلث أعطيكهن. قاؿ: 

نعم. قاؿ: عندم أحسن العرب كأجملو أـ حبيبة بنت أبي سفياف أزكجكها. قاؿ. نعم ((. 
 يث.الحد

: ىذا موضوع ال شك فيو، كاآلفة فيو من عكرمة بن عمار.  قاؿ ابن حـز
قاؿ النوكم في شرح مسلم: كاعلم أف ىذا الحديث من األحاديث المشهورة باالشكاؿ، ألف 
أبا سفياف إنما أسلم عاـ الفتح، ككاف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إنما تزكج أـ حبيبة قبل 

(، ثم  129، كص 128ص  1ا في تنقيح األنظار كشرحو ) ج ذلك بزمن طويل، ذكر ىذ
قاؿ: قلت: قد رد الحفاظ على ابن حـز ما ذكره، كجمع ابن كثير الحافظ جزءا منفردا في بياف 

ضعف كبلمو، كفي الحديث غلط ككىم في اسم المخطوب لها النبي صلى اهلل عليو كآلو 
د ذكر لو تأكيبلت كثيرة، ىذا أقربها. كسلم، كىي عزة أخت أـ حبيبة ... إلى أف قاؿ: كق

 انتهى.
 فانظر كيف تأكلوا لو، لما كاف من رجاؿ مسلم، كلم يكن شيعيا.

أما عبد السبلـ فحاكؿ بعضهم جرحو، ألجل ركايتو عن اإلماـ الرضى علي بن موسى بن جعفر، 
عن أبيو حدثنا علي بن موسى الرضى، حدثنا أبي موسى بن جعفر، حدثنا أبي جعفر بن محمد، 

محمد بن علي، عن أبيو علي بن الحسين، عن أبيو الحسين بن علي، عن أبيو علي بن أبي 



طالب، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) اإليماف معرفة بالقلب، كقوؿ 
باللساف، كعمل باألركاف ((. ىذا الحديث ركاه عنو الخطيب بإسناد إليو في ترجمتو من كتابو 

(، كمن الواضح أنو ال نكارة في معناه، ألنو موافق لقوؿ اهلل  47ص  11بغداد ) ج  تاريخ
تعالى في الصبلة إلى بيت المقدس قبل نسخها لما نسخت: } كىمىا كىافى اللَّوي لًييًضيعى ًإيمىانىكيٍم 

 [.143{]البقرة:
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ًتًهٍم ييحىاًفظيوفى كقوؿ اهلل تعالى: } كىالًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى بًاآٍلًخرىًة يػي  ٍؤًمنيوفى ًبًو كىىيٍم عىلىى صىبلى
[. كقوؿ اهلل تعالى: } كىاٍلميٍؤًمنيوفى كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى 92{]األنعاـ:

ةى كىيػيٍؤتيوفى الزَّكىاةى كى  هىٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الصَّبلى ييًطيعيوفى اللَّوى كىرىسيولىوي بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ
 [.71{]التوبة:

فأما التفرد بو فبل عجب أف يتفرد علي عليو السبلـ، ثم ذريتو من بعده، بما ليس عند العامة 
الذين لم يبلزموىم حتى يحيطوا بما عندىم، بل لم يبلغهم من حديثهم إال قليل، كإال ما جرحوا 

ة عن آؿ الرسوؿ بما تفرد بو أئمتهم، كىذا كاضح لمن ركاتو كأنكركه، فبل عجب أف يتفرد الركا
أنصف زعم أف أبا الصلت لم يتفرد بهذا، فقد ركاه أبو أحمد داكد بن سليماف بن يوسف بن 

عبد اهلل ابن الغازم، قاؿ: حدثنا علي بن موسى الرضى بو سندا كمتنا، بلفظ: )) اإليماف معرفة 
، 23ص  1((. ركاه المرشد باهلل في األمالي ) ج بالقلب، كإقرار باللساف، كعمل باألركاف 

(، كىو أيضا في الصحيفة ركاية عبد اهلل بن عامر الطائي، قاؿ: حدثني علي بن  24كص 
موسى الرضى بو سندا كمتنا، بلفظ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) اإليماف إقرار 

 باللساف، كمعرفة بالقلب، كعمل باألركاف ((.
( قاؿ المزم: كقد تابعو الحسن بن علي  178ص  1السياغي في الركض النضير ) ج  قاؿ

التميمي الطبرستاني، عن محمد بن صدقة العنبرم، عن موسى بن جعفر، كتابعو أحمد بن 
عيسى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عن عباد بن صهيب، عن جعفر بن 

 لتو من الركض النضير.محمد. انتهى. أم كبلـ المزم نق
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فأما دعول بعضهم أف أبا الصلت كضعو كمن ركاه غيره، فإنما سرقو منو فهي خرص كسوء ظن 
ببل حجة، كلو جاز مثل ىذا لذىب كثير من السنة بتكذيب الركايات بالوىم، كجرح الركاة بناء 

 على ذلك.
أبي الصلت من طريقين، فقاؿ في ىذا كالحديث: )) أنا مدينة العلم ((. ركاه الخطيب عن 

(: أخبرنا محمد بن عمر بن قاسم النرسي، أخبرنا محمد بن عبد اهلل  48ص  11ترجمتو ) ج 
يعني:  -الشافعي، حدثنا إسحاؽ بن الحسين بن ميموف الحربي، حدثنا عبد السبلـ بن صالح 

قاؿ رسوؿ اهلل  حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: -الهركم 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها ((.

(: فأخبرنا محمد بن أحمد بن رزؽ،  49كالسند الثاني قد مر ذكره كىو قولو في ترجمتو ) ص 
أخبرنا أبو بكر مكـر بن أحمد بن مكـر القاضي، حدثنا القاسم بن عبد الرحمن األنبارم، 

هركم، حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: حدثنا أبو الصلت ال
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت 

 بابو ((.
(  351ص  1أما محمد بن أحمد بن رزؽ شيخ الخطيب، فترجم لو الخطيب في تاريخو ) ج 

ة صدكقا، كثير السماع كالكتابة، حىسين االعتقاد، جميل المذىب، مديما كقاؿ فيو: ككاف ثق
لتبلكة القرآف، شديدا على أىل البدع ... إلى أف قاؿ: كىو أكؿ شيخ كيًتبى عنو، كأكؿ ما 

سمعت منو في سنة ثبلث كأربع مائة ... إلى أف قاؿ في ترجمتو: كسمعت أبا بكر البرقاني 
و بكر مكـر بن أحمد، فترجم لو الخطيب أيضا في تاريخو ) ج يسأؿ عنو فقاؿ:ثقة. كأما أب

 ( كذكر 221ص  13
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عددا ركل عنهم، ثم قاؿ: حدثنا عنو أبو الحسن بن رزقويو، كأبو الحسين بن الفضل القطاف، 
 كأبو علي بن شاذاف، ككاف ثقة.

(  437ص  12يخو ) ج كأما القاسم بن عبد الرحمن األنبارم، فترجم لو الخطيب أيضا في تار 
كقاؿ: حٌدث عن يحيى بن ىاشم السمسار، كأبي جعفر النفيلي، كيحيى بن معين، كأبي الصلت 
الهركم، ركل عنو أبو عمرك السماؾ، كمكـر بن أحمد القاضي، كعبد الصمد بن علي الطستي، 

 ثم ركل حديثا من طريقو، ثم ذكر تاريخ كفاتو سنة أربع كثمانين كمأتين. انتهى.
أفاد ىذا أف رجاؿ السند معركفوف لم يذكر في أحد منهم أنو مجهوؿ، بل ذكر عددا رككا ف



 عنهم.
 3كأما السند األكؿ، فترجم الخطيب لشيخو محمد بن عمر بن قاسم النرسي في التاريخ ) ج 

( كقاؿ فيو: يعرؼ بابن عدسية، ثم قاؿ: كتبنا عنو ككاف شيخا صالحا صدكقا من أىل  37ص 
 ركفا بالخير.السنة، مع

، 457، كص 456ص  5كأما محمد بن عبد اهلل الشافعي، فترجمتو في تاريخ الخطيب ) ج 
(، كذكر جماعة ركل عنهم، ثم قاؿ: كجماعة يطوؿ ذكرىم، ككاف ثقة ثبتا كثير  458كص 

الحديث، حسن التصنيف، ثم ذكر جماعة رككا عنو، ثم قاؿ: كجماعة، كفي ترجمتو أخبرنا 
رنا أبو الحسن الدارقطني، قاؿ شيخنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن إبراىيم األزىرم، أخب

الشافعي: كاف يقوؿ لنا: إنو جبلي، ككاف ثقة مأمونا، حدثني علي بن محمد بن نصر قاؿ: 
سمعت حمزة بن يوسف السهمي يقوؿ: كسئل الدارقطني عن محمد بن عبد اهلل الشافعي، 

 ما كاف في ذلك الزماف أكثق منو.فقاؿ أبو بكر: جبلي ثقة مأموف، 
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، 382ص  6كأما إسحاؽ بن الحسن بن ميموف الحربي، فترجمتو في تاريخ الخطيب ) ج 
(، ذكر فيها عددا ركل عنهم ثبلثة عشر شيخا، كعددا رككا عنو تسعة من الركاة،  383كص 

الخزاز، أخبرنا أبو أيوب  ثم قاؿ: أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي، حدثنا محمد بن العباس
سليماف بن إسحاؽ الجبلب، قاؿ: سئل إبراىيم الحربي عن إسحاؽ الحربي ىل سمع من 
حسين المركذم ؟ قاؿ: ىو أكبر مني بثبلث سنين، كأنا قد لقيت حسينا ال يلقاه ىو كقاؿ 
ذب سليماف: سألت إبراىيم عن إسحاؽ الحربي ؟ فقاؿ لي: ىو ثقة، لو أف الكذب حبلؿ ما ك

 إسحاؽ.
قاؿ أبو أيوب: كسألت عبد اهلل بن أحمد عن إسحاؽ ؟ فقاؿ: ثقة، أخبرني األزىرم، عن أبي 

 الحسن الدارقطني، قاؿ: إسحاؽ بن الحسن الحربي ثقة.
 فهذا يفيد صحة السند إلى أبي الصلت، كأف رجالو معركفوف من أىل الصدؽ كاألمانة.

ر ىنا مشائخو كاآلخذين عنو، الذين ذكرىم الخطيب فأما أبو الصلت فقد مر الكبلـ، فيو كلنذك
 في ترجمتو، لتعرؼ مكانتو في علم الحديث.

قاؿ الخطيب عبد السبلـ بن صالح بن سليماف بن أيوب بن ميسرة: أبو الصلت الهركم مولى 
عبد الرحمن بن سمرة القرشي، نسبو أحمد بن سيار المركزم، رحل في الحديث إلى البصرة 

حجاز كاليمن، كسمع حماد بن زيد، كمالك بن أنس، كعبد الوارث بن سعيد، كالكوفة، كال



كجعفر بن سليماف، كشريك بن عبد اهلل، كعبد اهلل بن إدريس، كعباد بن العواـ، كأبا معاكية 
ـى بغداد  الضرير، كمعتمر بن سليماف التيمي، كسفياف بن عيينة، كعبد الرزاؽ بن ىماـ، كقىًد

من أىلها أحمد بن منصور الرمادم، كعباس بن محمد الدكرم، فحٌدث بها، فركل عنو 
 كإسحاؽ
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بن الحسين الحربي، كمحمد بن علي المعركؼ بفستقة، كالحسن بن علويو القطاف، كعلي بن 
 أحمد بن النظر األزدم كغيرىم. انتهى المراد.

في السند، قاؿ  كقد مرت أسانيد الحاكم التي ذكر في المستدرؾ، كنعيد بعض ذلك للنظر
(: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد  126ص  3الحاكم في المستدرؾ ) ج 

بن عبد الرحيم الهركم بالرملة، ثنا أبو الصلت عبد السبلـ بن صالح، ثنا أبو معاكية، عن 
لو األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآ
كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب ((. ىذا حديث صحيح 
اإلسناد كلم يخرجاه، كأبو الصلت ثقة مأموف، فإني سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب في 

التاريخ يقوؿ: سمعت العباس بن محمد الدكرم يقوؿ: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت 
اؿ: ثقة. فقلت: أليس قد حٌدث عن أبي معاكية، عن األعمش )) أنا مدينة العلم الهركم ؟ فق

 (( ؟ فقاؿ: قد حٌدث بو محمد بن جعفر الفيدم، كىو ثقة مأموف.
سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيو القباني، إماـ عصره ببخارم يقوؿ: سمعت صالح بن 

م ؟ فقاؿ: دخل يحيى بن معين محمد بن حبيب الحافظ يقوؿ: كسئل عن أبي الصلت الهرك 
كنحن معو على أبي الصلت، فسٌلم عليو فلما خرج تبعت بعده، فقلت: ما تقوؿ رحمك اهلل في 

أبي الصلت ؟ فقاؿ: ىو صدكؽ. فقلت لو: إنو يركم حديث األعمش عن مجاىد عن ابن 
أراد العلم  عباس، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن

فليأتها من بابها ((. فقاؿ: قد ركل ىذا ذاؾ الفيدم عن أبي معاكية، عن األعمش، كما ركاه 
أبو الصلت، حدثنا بصحة ما ذكره اإلماـ أبو زكريا يحيى بن معين، ثنا أبو الحسين محمد بن 

حمد أحمد بن تميم القنطرم، حدثنا الحسين بن فهم، ثنا محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا م
 بن
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جعفر الفيدم، ثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ: 
قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد المدينة 

 فليأت الباب ((.
اكية، قاؿ الحاكم: ليعلم قاؿ الحسين بن فهم: حدثناه أبو الصلت الهركم، عن أبي مع

 المستفيد لهذا العلم أف الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأموف حافظ. انتهى المراد ىنا.
(، نذكر ىنا ما تيسر منها  474، ك 473ص  5أما الحاكم فترجمتو في تاريخ الخطيب ) ج 

يعرؼ بابن  كىذا نصو: محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدكيو بن نعيم بن الحكم الضبي،
البيع من أىل نيسابور، كاف من أىل الفضل كالعلم، كالمعرفة كالحفظ، كلو في علـو الحديث 
مصنفات عدة، ] كرد [ بغداد في شبيبتو فكتب بها، عن أبي عمرك بن السماؾ، كأحمد بن 
سليماف النجاد، كأبي سهل بن زياد، كدعلج بن أحمد، كنحوىم من الشيوخ، ثم كردىا كقد 

، كأبي علي الحافظ، علت س نو فحٌدث بها، عن أبي العباس األصم، كأبي عبد اهلل بن اآلخـر
كمحمد بن صالح بن ىاني، كغيرىم من شيوخ خراساف. ركل عنو الدارقطني، كحدثنا عنو 
محمد بن أبي الفوارس، كالقاضي أبو العبلء الواسطي كغيرىما، ككاف ثقة، كلد سنة إحدل 

سماعو في سنة ثبلثين كثبلث مائة، ثم قاؿ في آخر الترجمة:  كعشرين كثبلث مائة، كأكؿ
حدثني األزىرم، كمحمد بن يحيى بن إبراىيم المزكي، قاال: مات أبو عبد اهلل بن البيع بنيسابور 

 سنة خمس كأربع مائة. انتهى.
كأما أبو العباس محمد بن يعقوب شيخ الحاكم، فترجم لو الذىبي في التذكرة ترجمة طويلة 

ها ىكذا: األصم اإلماـ الثقة، ميحٌدث المشرؽ أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف بن أكل
 معقل بن سناف األموم، موالىم المعقلي النيسابورم، ككاف
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يكره أف يقاؿ لو: األصم، كذكر فيها سماعو من مشائخ، كرحبلتو إلى أصبهاف كمكة، كمصر 
 كالرفة، كالكوفة كبغداد. كعسقبلف، كبيركت كدمشق، كحمص كطرسوس

( في ترجمتو عن الحاكم أبي عبد اهلل الراكم، عن أبي العباس  73ص 3كقاؿ في التذكرة ) ج 
محٌدث عصره ببل مدافعة، كسمعتو يقوؿ: كلدت سنة  -أم أبو العباس  -محمد قاؿ: ككاف 

ؿ الذىبي: قلت سبع كأربعين كمأتين، ثم ذكر مشائخو، ثم ذكر تبلميذ كثيرا رككا عنو، ثم قا
حٌدث عنو الحاكم، كابن مندة فأكثر، كأبو عبد الرحمن السلمي، كيحيى بن إبراىيم المزكي، 
كأبو بكر الخيرم، كأتم ذكر الركاة عنو الذين سردىم الذىبي نحو اثنين كعشرين راكيا، سول 



لف في من ذكرىم الحاكم، ثم قاؿ: قاؿ الحاكم: حٌدث في اإلسبلـ ستا كسبعين سنة كلم يخت
صدقو كصحة سماعو، كىو بضبط كالده أٌذف سبعين سنة، ككاف حسن الخلق سخي النفس... 

كسمعت محمد بن الفضل بن خزيمة، قاؿ: سمعت  -أم الحاكم  -إلى أف قاؿ الذىبي: قاؿ: 
جدم إماـ األئمة، كسئل عن كتاب المبسوط للشافعي فقاؿ: اسمعوه من أبي العباس األصم، 

و ييسمىع بمصر ... إلى أف قاؿ حاكيا عن الحاكم: كتوفي في ربيع اآلخر سنة فإنو ثقة قد رأيت
 ست كأربعين كثبلث مائة. انتهى المراد. كىي ترجمة طويلة.

كأما محمد بن عبد الرحيم الهركم، فقد صحح لو الحاكم كأقره الذىبي، إذ لم يعترض تصحيح 
ؿ المستدرؾ، أف تصحيح السند توثيق السند إال بأبي الصلت، كمع ىذا فقد قرر الحاكم في أك 

لرجالو، ككذا كثٌقو السيد أحمد بن يوسف الحديثي، أحد رجاؿ الجرح كالتعديل، ترجم لو 
صاحب الركض في أكؿ الركض، كذكر أنو مجتهد في ىذا الفن، كلم يذكر محمد بن عبد 

 الرحيم الذىبي في الميزاف، كال
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كاف ضعيفا لذكر في ذلك لشدة حرصهم على تضعيف ركاة ابن حجر في لساف الميزاف، كلو  
فضائل علي عليو السبلـ، مع كوف الرجل قد ركل عنو الحاكم كصحح لو، فكيف يسكتوف عنو 

لو كاف ضعيفا ؟! ىذا كلم أجد ترجمة بهذا االسم، كىذه النسبة بلفظ الهركم، كاألقرب أنو 
 محمد بن عبد الرحيم الملقب صاعقة.

(: صاعقة الحافظ الكبير أبو يحيى محمد بن عبد  120ص  2التذكرة ) ج  قاؿ الذىبي في
 الرحيم بن أبي زىير العدكم العمرم، موالىم الفارسي، ثم البغدادم.

 ( فقاؿ: يعرؼ بصاعقة، كأصلو فارسي. 363ص  2ككذا قاؿ الخطيب في تاريخو ) ج 
د ( بلد بخراساف، ك ) ة ( قرية قلت: كفي القاموس في باب الواك كالياء فصل الهاء، كىراة ) 

 بفارس، كالنسبة ىركم محركة. انتهى.
 كعلى ىذا فبل تنافي بين قوؿ الحاكم الهركم، كقوؿ الذىبي الفارسي، فيكوف فارسيا ىركيا.

قاؿ الخطيب: سمع عبد الوىاب بن عطاء، كعبيد اهلل بن موسى، كأسود بن عامر، كركح بن 
عمر، كأحمد بن يونس، كقبيصة بن عقبة، كسعيد بن سليماف عبادة، كأبا المنذر إسماعيل بن 

سعدكيو كنحوىم، ككاف متقنا ضابطا، عالما حافظا، حٌدث عنو محمد بن يحيى الذىلي، 
كمحمد بن إسماعيل البخارم في صحيحو، كأبو داكد السجستاني، كعبد اهلل بن أحمد بن 

م. كركل ىناؾ بإسناده عن النسائي أنو حنبل ... إلخ. ذكر عددا من الركاة عنو، ثم قاؿ: كغيرى



قاؿ: محمد بن عبد الرحيم، صاعقة بغدادم ثقة. كركل مثلو عن عبد اهلل بن أحمد بن حنبل، 
كعن يحيى بن محمد بن صاعد، ثم قاؿ الخطيب: قرأت على أبي بكر البرقاني، عن إبراىيم 

 أبو يحيى محمد بن عبد بن محمد المزكي، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاؽ السراج، قاؿ
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الرحيم البزاز: أصلو فارسي، مولى آؿ عمر بن الخطاب ثقة. قاؿ لي أبو يحيى: كلدت سنة 
 خمس كثمانين كمائة.

قاؿ أبو العباس: كمات في شعباف سنة خمس كخمسين كمأتين كلو سبعوف سنة، ككاف ال 
 يخضب. انتهى.

يعقوب سنة سبع كأربعين كمأتين، أم: قبل كفاة كقد تقدـ أف كالدة أبي العباس محمد بن 
صاعقة بنحو ثمانية عشر عاما، فيكوف قد أمكن سماعو منو، ألنو يكوف ًسن أبي العباس محمد 

 بن يعقوب، في تاريخ كفاة صاعقة نحو ثمانية عشر عاما، فهذا من جهة الزماف.
، أنو رحل إلى بغداد، كأما من جهة المكاف فقد مر في ترجمة أبي العباس محمد بن يعقوب

كأفادكا أف صاعقة سكن بغداد، حيث قاؿ الذىبي في ترجمتو: الفارسي ثم البغدادم. فظهر أنو 
كاحد، كلعل أبا العباس محمد بن يعقوب نسبو إلى ىراة، لزيادة معرفتو بو، فنبو على ذلك 

نيسابورم، بالنسبة للقرية التي ىي أخص من النسبة إلى فارس، أك لعل السبب أف األصم 
كسمعو ببلده األصلي قبل انتقالو إلى بغداد، فنسبو إلى ىراة كىذا ىو األقرب، ألف الراكم عن 

األصم ىنا نيسابورم، ككذا في سند ابن المغازلي اآلتي، كىذا السند من أبي العباس، كراه 
 ( في ترجمة السمرقندم الحسن بن أحمد بن محمد، بعد 28ص  4الذىبي في التذكرة ) ج 

أف قاؿ: قاؿ السمعاني: لم يكن في زمانو في فنو مثلو في الشرؽ كالغرب، لو كتاب بحر 
األسانيد في صحاح األسانيد، جمع فيو مائة ألف حديث، ثم قاؿ الذىبي: أخبرنا إسحاؽ بن 

يحيى، أنا الحسن بن عباس، أنا عبد الواحد بن حمويو، أنا كجيو بن طاىر، أنا الحسن بن 
الحافظ، أنا أبو طالب حمزة بن محمد الحافظ، أنا أبو صالح الكرابيسي،  أحمد السمرقندم

 أنا صالح بن محمد، أنا أبو الصلت الهركم، أنا أبو معاكية، عن
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األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) أنا 
ليأت عليا رضي اهلل عنو ((. ىذا الحديث صحيح، مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد بابها ف

 كأبو الصلت ىو عبد السبلـ متهم. انتهى.
( فقاؿ: أخبرنا أبو القاسم الفضل بن محمد بن عبد  72كركاه ابن المغازلي في المناقب ) ص 

اهلل األصفهاني قدـ علينا كاسطا إمبلء في جامعها، في شهر رمضاف من سنة أربع كثبلثين كأربع 
ة، أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل بن شاذاف الصيرفي بنيسابور، أخبرنا أبو مائ

العباس محمد بن يعقوب األصم، حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهركم، حدثنا عبد السبلـ بن 
 صالح، حدثنا أبو معاكية ... إلخ السند كالحديث بتمامو.

حاكم من طريق ابن معين، كصالح بن محمد بن كأما السند الثاني عن أبي الصلت الذم ركاه ال
يركم حديث  -أم: أبو الصلت  -حبيب في القصة التي ذكر فيها قوؿ محمد بن حبيب أنو 

 األعمش ... إلخ.
كقوؿ ابن معين قد ركل ىذا ذاؾ الفيدم عن أبي معاكية، عن األعمش، كما ركاه أبو الصلت، 

مد بن سهل الفقيو القباني إماـ عصره، ككفى فأكؿ السند ىذا قوؿ الحاكم سمعت أبا نصر أح
 بهذا مدحا لو، كداللة على جبللتو، كتوثيقا لو.

( فقاؿ:  194ص  2كأما شيخو صالح بن محمد بن حبيب، فترجم لو الذىبي في التذكرة ) ج 
جزرة الحافظ العبلمة الثبت، شيخ ما كراء النهر أبو علي صالح بن محمد بن عمرك بن حبيب 

والىم البغدادم، نزيل بخارم ... إلى أف قاؿ: قاؿ الدارقطني: كاف ثقة، حافظا األسدم، م
 .-عارفا. ا ق

فهذا سنداف عند الحاكم، مع السندين السابقين من تاريخ الخطيب، الكل، عن أبي الصلت 
 مع أف الحاكم الحسكاني زاد سندا عن أبي الصلت، ذكرنا في
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لحديث، كىو في الجواب عن قوؿ مقبل: أليس من التغرير أف البحث الثاني من مباحث ىذا ا
يقـو خطيبكم ببث األحاديث الموضوعة كالضعيفة، كمثٌل لذلك بأحاديث، منها: )) أنا مدينة 

 العلم كعلي بابها ((.
(: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثماف بن الفرج  71كفي مناقب ابن المغازلي ) ص 

بو بكر أحمد بن إبراىيم بن الحسن بن شاذاف البزاز أذنا، حدثنا محمد بن رحمو اهلل، أخبرنا أ
حميد اللخمي، أخبرنا أبو جعفر محمد بن عمار بن عطية، حدثنا عبد السبلـ بن صالح 



الهركم، حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
 دينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب ((.صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا م

(: أخبرنا أبو منصور زيد بن طاىر بن سيار البصرم قدـ علينا كاسطا، حدثنا  72كفيها ) ص 
أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل بن داسة، حدثنا أحمد بن عبيد اهلل، حدثنا بكر بن أحمد بن 

س، حدثنا عبد السبلـ بن صالح، حدثنا أبو معاكية، عن مقبل، حدثنا محمد بن الحسن بن العبا
األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا 

 مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب ((.
رم، كمحمد (: الطبراني، حدثنا الحسن بن علي المعم 329ص  1كفي الؤللئ المصنوعة ) ج 

بن علي الصائغ المكي، قاال: حدثنا أبو الصلت عبد السبلـ بن صالح الهركم، حدثنا أبو 
معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتو من بابو ((. انتهى.
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الحسن بن علي المعمرم لو ترجمة طويلة في لساف الميزاف فيها اختبلؼ في شأنو، كمن 
 (. 224ص  2جملتها في ) ج 

 كقاؿ الحاكم: إنا الدارقطني قاؿ: الحسن بن علي بن شبيب المعمرم عندم صدكؽ حافظ.
ث ( قلت: فاستقر الحاؿ على توثيقو، فإف غاية ما قيل فيو أنو حدٌ  225كفيها في ) ص 

 بأحاديث لم يتابع عليها.
 كفي أكؿ ترجمتو: كقاؿ عبداف: ما رأيت في الدنيا صاحب حديث مثلو.

كقاؿ البرديجي: ليس بعجب أف ينفرد المعمرم بعشرين أك ثبلثين حديثا، في كثرة مما كتب. 
 انتهى المراد.

اكم بسنده كأما ركاية الحديث عن أبي معاكية من غير طريق أبي الصلت، فقد مرت ركاية الح
عن شيخو إماـ عصره أحمد بن سهل، عن صالح بن محمد بن حبيب، كتقدمت ترجمتو من 

التذكرة عن يحيى بن معين قاؿ: قد ركل ىذا ذاؾ الفيدم عن أبي معاكية، عن األعمش، كما 
 ركاه أبو الصلت. انتهى.

معت أبا العباس فهذه متابعة كركاىا الحاكم أيضا، حيث قاؿ: كأبو الصلت ثقة مأموف، فإني س
محمد بن يعقوب في التاريخ يقوؿ: سمعت العباس بن محمد الدكرم يقوؿ: سألت يحيى بن 

معين عن أبي الصلت الهركم ؟ فقاؿ: ثقة. فقلت: أليس قد حٌدث عن أبي معاكية، عن 



األعمش: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها (( ؟ فقاؿ: قد حٌدث بو محمد بن جعفر الفيدم كىو 
 أموف، فهذه متابعة بسند آخر عن ابن معين، عن الفيدم، عن أبي معاكية.ثقة م

(: أخبرنا محمد بن علي المقرئ، أخبرنا محمد بن عبد  50ص  11كفي تاريخ الخطيب ) ج 
 اهلل النيسابورم، قاؿ: سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب األصم
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يحيى بن معين يوثق أبا الصلت عبد يقوؿ: سمعت العباس بن محمد الدكرم يقوؿ: سمعت 
السبلـ بن صالح، فقلت: أك قيل لو إنو حٌدث، عن أبي معاكية، عن األعمش )) أنا مدينة العلم 

كعلي بابها (( ؟ فقاؿ: ما تريدكف من ىذا المسكين، أليس قد حدث بو محمد بن جعفر 
 الفيدم، عن أبي معاكية ىذا أك نحوه. انتهى.

( كما بعدىا، قاؿ فيها:  144ص  2يب ترجمة طويلة في تاريخو ) ج العباس، ترجم لو الخط
أخبرني محمد بن علي المقرئ، أخبرنا محمد بن عبد اهلل النيسابورم، قاؿ: سمعت أبا العباس 

محمد بن يعقوب يقوؿ: لم أرل في مشائخي أحسن حديثا من عباس الدكرم، كفيها عن 
 النسائي أنو كثقو.

(: قرأت على البرقاني، عن محمد بن العباس، قاؿ:  50ص  11كفي تاريخ الخطيب ) ج 
حدثنا أحمد بن محمد بن مسعدة، حدثنا جعفر بن درستويو، حدثنا أحمد بن محمد بن القاسم 
بن محرز، قاؿ: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت عبد السبلـ بن صالح الهركم ؟ فقاؿ: 

عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس: ليس ممن يكذب. فقيل لو في حديث أبي معاكية، 
)) أنا مدينة العلم كعلي بابها (( ؟ فقاؿ: ىو من حديث أبي معاكية، أخبرني ابن نمير، قاؿ: 

حٌدث بو أبو معاكية قديما ثم كف عنو، ككاف أبو الصلت رجبل مؤسرا يطلب ىذه األحاديث، 
 كيكـر المشايخ ككانوا يحدثونو بها. انتهى.

فيدم، كابن نمير ىو محمد بن عبد اهلل من أئمة الحديث، كيظهر من ىذا أف كىذه متابعة لل
المشائخ كانوا تثقل عليهم ركاية الفضائل من خوؼ األذية، أك خوؼ الدكلة، إذا أكثركا منها 

 كاشتهرت عنهم.
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سبق إف أما أبو الصلت فكاف يبالغ في طلبها، حتى يسعدكه مع ائتمانهم لو، كىذا مما يؤكد ما 
قلناه، أف التفرد بفضائل علي عليو السبلـ كأىل البيت ال يستنكر، فبل يصح جرح الراكم بو 

 كال تضعيفو.
(: أخبرنا القاضي أبو العبلء محمد بن علي الواسطي،  50ص  11كفي تاريخ الخطيب ) ج 

ي صالح أخبرنا أبو مسلم بن مهراف، أخبرنا عبد المؤمن بن خلف النسفي، قاؿ: سألت أبا عل
بن محمد، عن أبي الصلت الهركم ؟ فقاؿ: رأيت ابن معين يحسن القوؿ فيو، كرأيت يحيى بن 
معين عنده كسئل عن ىذا الحديث الذم ركل عن أبي معاكية حديث: )) أنا مدينة العلم كعلي 

 بابها (( ؟ فقاؿ: ركاه أيضا الفيدم. قلت: ما اسمو ؟ قاؿ: جعفر بن محمد. انتهى.
 ة لركاية الحاكم عن أحمد بن سهل، عن صالح جزرة، عن ابن معين.كىذه متابع

( 1(: حدثنا بصحة ما ذكره اإلماـ أبو زكريا ) 127ص  3قاؿ الحاكم في المستدرؾ ) ج 
يحيى بن معين، ثنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطرم، ثنا الحسين بن فهم، ثنا 

عفر الفيدم، ثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن محمد بن يحيى بن الضريس، ثنا محمد بن ج
مجاىد، عن ابن عباس رضي اهلل عنهما، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا 

 مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب ((.
 قاؿ الحسين بن فهم: ] ك [ حدثناه أبو الصلت الهركم، عن أبي معاكية.

__________ 
( في األـ: ثنا زيادة كىو غلط، كالركاية في الركض النضير على كجو الصحة، كأبو زكريا ىو 1)

 ابن معين ) مؤلف (.
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قاؿ الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أف الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأموف. 
 انتهى.

ضير عن المستدرؾ للحاكم، كىو متقدـ كزيادة الواك بين المعقوفتين ىي في ركاية الركض الن
قبل طبع نسخة المستدرؾ التي ننقل منها بكثير، ألف مؤلف الركض توفي عاـ كاحد كعشرين 

كمأتين كألف، فالظاىر أنو نقلو من نسخة مخطوطة قبل طبع المستدرؾ، كرجاؿ ىذا السند 
 (.180ص  1كثقهم السيد أحمد بن يوسف الحديثي، حكاه عنو في الركض النضير ) ج 

(، كقاؿ في ترجمتو:   63، كص 62ص  8كالحسين بن فهم ترجم لو الخطيب في تاريخو ) ج 
 كاف ثقة. كقاؿ: كذكره الدارقطني فقاؿ: ليس بالقوم.



قلت: لعل ىذا في العلل كفيو نظر، الحتماؿ أنو من كبلـ البرقاني كما قدمناه، كالحاصل أف 
ارقطني، فإف صحت فيحتمل أنو ضعفو ألجل ىذه الركاية مرسلة، كال نسلم صحتها عن الد

الركاية، لحديث: )) أنا مدينة العلم ((، كال توجب تضعيفو، ككذا ما ركاه الذىبي عن الحاكم، 
كأظن المراد بالحاكم ىذا أبا أحمد، ترجم لو ابن حجر في لساف الميزاف في باب الكنى، 

الشأف في الكنى، قاؿ أبو الحسن فقاؿ: أبو أحمد الحاكم صاحب الكتاب الشهير الكبير 
القطاف: ال يعرؼ، كتػيعيًقب بأنو إماـ كبير، كمعركؼ بسعة الحفظ، كىو محمد بن محمد بن 

 إسحاؽ النيسابورم الكرابيسي، كىو الحاكم الكبير. انتهى المراد.
لم، أراد أنو أكبر قدرا فبل نس -يعني أنو أكبر سنا من الحاكم أبي عبد اهلل فإف  -قلت: لعلو 

كقد اتهمت الذىبي في إجماؿ العبارة ىنا، أف القصد التدليس، بإبهاـ أف الحاكم أبا عبد اهلل 
( في عيسى بن  345ص  1ضعفو، ككذلك اتهمت الزيلعي، حيث قاؿ في نصب الراية ) ج 

 عبد اهلل: ىو كضاع.
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جاج بو، فدلس من قاؿ ابن حباف كالحاكم: كركل عن آبائو أحاديث موضوعة ال يحل االحت
جهتين، من جهة إيهاـ أنهما جعبله كضاعا، كقد مر كبلـ ابن حباف كليس فيو التصريح بأنو 

 كضاع، إنما أراد أنو يهم.
 قاؿ في لساف الميزاف في ترجمة عيسى بن عبد اهلل: كذكره ابن حباف في الثقات أيضا. انتهى.

كحاشاه، كلم يذكر ذلك الذىبي في ميزانو كمن حيث أكىم أف الحاكم أبا عبد اهلل رماه بالوضع 
في ترجمة عيسى بن عبد اهلل، كال محقق سنن الدارقطني في بحث بسم اهلل الرحمن الرحيم، 

 عند ركاية الدارقطني عن عيسى بن عبد اهلل، كال ذكره ابن حجر في لساف الميزاف.
ج أحاديث الكشاؼ كقد أكثر الزيلعي من التحامل على الشيعة في نصب الراية، كفي تخري

بالركايات المرسلة، فاحذره، كاحذر ما ينسب إلى الدارقطني من ىذه المراسيل أك إلى غيره، 
فقد تساىل كثير من الناس في ىذا الباب بقبوؿ المراسيل كىو غلط كبير، كما حققناه فيما 

 مر.
ي ترجمة ( ف 348ص  4كلنرجع إلى تخريج حديث أبي معاكية، قاؿ الخطيب في تاريخو ) ج 

أحمد بن فاذكيو: أخبرني أحمد بن محمد العتيقي، حدثنا عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل 
الشاىد، حدثنا أبوبكر أحمد بن فاذكيو بن عزرة الطحاف، حدثنا أبو عبد اهلل أحمد بن محمد 

بن يزيد بن سليم، حدثني رجاء بن سلمة، حدثنا أبو معاكية الضرير، عن األعمش، عن مجاىد، 



ن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، ع
 فمن أراد العلم فليأت الباب ((.
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( في ترجمة جعفر بن محمد الفقيو،  173، كص 172ص  7كقاؿ في تاريخو أيضا ) ج 
محمد بن علي الصيرفي، ) فقاؿ: أخبرني بحديثو الحسين بن علي الصيمرم، حدثنا أحمد بن 

كفي الؤللئ الصيمرم (، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن أحمد بن أبي حصين، حدثنا محمد بن عبد اهلل 
أبو جعفر الحضرمي، حدثنا جعفر بن محمد البغدادم أبو محمد الفقيو، ككاف في لسانو شيء، 

اهلل صلى اهلل  حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: سمعت رسوؿ
 عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب ((. انتهى.

( العقيلي: حدثنا محمد بن ىشاـ، حدثنا  329ص  1قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 
عباس، عمر بن إسماعيل بن مجالد، حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن 

قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد المدينة 
 فليأتها من بابها ((.

ابن عدم، حدثنا عبد الرحمن بن سليماف بن موسى، حدثنا أحمد بن سلمة أبو عمرك 
نا الحسن بن (: ابن عدم، حدث 330الجرجاني، حدثنا أبو معاكية بو، ثم قاؿ في ) ص 

 عثماف، حدثنا محمود بن خداش، حدثنا أبو معاكية بو.
ابن عدم، حدثنا أبو سعيد العدم ) كذا (، حدثنا الحسن بن علي بن راشد، حدثنا أبو معاكية 

 بو.
ابن عدم، حدثنا أحمد بن حفص السعدم، حدثنا سعيد بن عقبة أبو الفتح الكوفي، عن 

 األعمش بو.
ن بن إسحاؽ األصبهاني، حدثنا إسماعيل بن محمد بن يوسف، حدثنا ابن حباف، حدثنا الحسي

 أبو عبيد القاسم بن سبلـ، عن أبي معاكية، عن األعمش، عن
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مجاىد، عن ابن عباس، مرفوعا: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد الدار فليأتها من ًقبىل 
 بابها ((.



محفوظ بن بحر، قاؿ خيثمة: حدثنا ابن عوؼ، حدثنا كقاؿ الذىبي في الميزاف في ترجمة 
محفوظ بن بحر، حدثنا موسى بن محمد األنصارم الكوفي، عن أبي معاكية، عن األعمش، عن 

 مجاىد، عن ابن عباس، مرفوعا: )) أنا مدينة الحكمة كعلي بابها ((. انتهى.
بن عثماف البغدادم  (: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد 74كفي مناقب ابن المغازلي ) ص 

قدـ علينا كاسطا، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن لؤلؤ أذنا، حدثنا عبد الرحمن بن محمد 
بن المغيرة، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن جعفر الكوفي، عن محمد بن الطفيل، عن 

 عليو كآلو أبي معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل
 كسلم: )) أنا مدينة الحكمة كعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب ((.

( كما بعدىا: أخبرنا أبو الحسن  465ص  2كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
علي بن أحمد، أنبأنا كأبو منصور ) كذا ( ابن زريق، أنبأنا أبو بكر الخطيب، أخبرني أحمد بن 

 العتيقي إلى آخر السند. محمد
كالحديث الذم نقلتو من ترجمة أحمد بن فاذكيو كما مر، ثم قاؿ ابن عساكر: أخبرنا أبو 

القاسم بن السمرقندم، أنبأنا أبو القاسم بن مسعدة، أنبأنا حمزة بن يوسف، أنبأنا أبو أحمد بن 
أنا الحسن بن علي بن عدم، أنبأنا العدكم يعني: الحسن بن علي بن صالح، أنبأنا سعيد، أنب

راشد، أنبأنا أبو معاكية، أنبأنا األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى 
 اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتها من بابها ((.
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أبي معاكية، كسرقو غيره من : ىذا حديث أبي الصلت، عن -أم ابن عدم  -قاؿ أبو أحمد 
الضعفاء ) كبالسند المتقدـ ( قاؿ: أنبأنا أبو أحمد، أنبأنا عبد الرحمن بن سليماف بن موسى بن 

عدم الجرجاني بمكة، أنبأنا أحمد بن سلمة أبو عمرك الجرجاني، أنبأنا أبو معاكية، عن 
يو كآلو كسلم: )) أنا األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عل

 مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتها من ًقبىل بابها ((.
: كىذا الحديث يعرؼ بأبي الصلت الهركم، عن أبي معاكية، -أم ابن عدم  -قاؿ أبو أحمد 

 سرقو منو أحمد بن سلمة، ىذا كمعو جماعة ضعفاء. انتهى.
ه من أف الحديث سرقو من أبي الصلت أحمد بن قاؿ المحقق: ) كنعم ما قاؿ ( إف ما ذكر 

سلمة، كجماعة من الضعفاء من باب الرجم بالغيب، كاالختبلؽ من أين ثبت البن عدم أف 
 أحمد بن سلمة سرقو من أبي الصلت ؟! فإف كاف لو طريق إلى ىذه السرقة فلماذا لم يػيبػىيّْنو ؟!



ب، فقد ركاه يحيى بن معين، كىل ككذا قولو: كمعو جماعة من الضعفاء أيضا، كذب على كذ
ىو من الضعفاء ؟! كركاه القاسم بن سبلـ فهل ىو من الٌسرقة كالضعفاء ؟! كركاه محمد بن 

جعفر الفيدم، كصححو ابن معين كالحاكم كبعض من تأخر عنهم، أفهؤالء عند ابن عدم من 
ص  3م الكبير ) ج السيراؽ ؟! كركاه أيضا الطبراني في مسند عبد اهلل بن العباس من المعج

( قاؿ: حدثنا الحسن بن علي المعمرم، كمحمد بن علي الصائغ المكي،  110/ أك 108
قاال: حدثنا عبد السبلـ بن صالح الهركم، حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن 

فمن  ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها،
 أراد العلم فليأتو من بابو ((.
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أيضا في الحديث الرابع من كتاب فتح  -أم، عن أبي معاكية  -قاؿ المحقق: كركاه عنو 
 (. 4ص  1كفي ط  2ط  23الملك العلي ) ص 

في   490كقاؿ أيضا: أخرج الحافظ أيضا أبو محمد الحسن بن أحمد السمرقندم المتوفي 
اؿ: أنبأنا أبو طالب حمزة بن محمد الحافظ، أنبأنا أبو صالح كتاب بحر األسانيد ق

الكرابيسي، أنبأنا صالح بن محمد، أنبأنا أبو الصلت الهركم، أنبأنا أبو معاكية، عن األعمش، 
عن مجاىد، عن ابن عباس، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) أنا مدينة العلم كعلي 

 عليا ((. بابها، فمن أراد بابها فليأت
ىذا ىو الحديث األكؿ من الكتاب، كقد ركاه أيضا في الحديث الثاني منو، قاؿ: كقاؿ ابن 
جرير في كتاب تهذيب اآلثار: حدثنا محمد بن إسماعيل الضرارم، حدثنا عبد السبلـ بن 

صالح الهركم، حدثنا أبو معاكية، عن األعمش، عن مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ 
اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها  اهلل صلى

.)) 
( من باب فضائل علي عليو السبلـ من كنز  378كركاه أيضا عن ابن جرير في الحديث ) 

(، ثم قاؿ نقبل عن ابن جرير: حدثنا إبراىيم بن موسى الرازم  2ط  129ص  15العماؿ ) ج 
لفراء، حدثنا أبو معاكية بإسناد مثلو، ىذا الشيخ ال أعرفو، كال سمعت منو غير ىذا كليس با

 الحديث. انتهى.
كقد ذكرنا ىذا تتميما للفائدة، ككاف األكلى تقديمو، حيث ذكرنا الركايات عن أبي الصلت، قاؿ 

علي ( كما بعدىا: كأخبرناه أبو  469ص 2في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 



الحسن بن المظفر، كأبو عبد اهلل الحسين بن محمد بن عبد الوىاب، كأـ أبيها فاطمة بنت 
علي بن الحسين، قالوا: أنبأنا أبو الغنائم محمد بن علي الدجاجي، أنبأنا أبو الحسن علي بن 

 عمر بن محمد الحربي، أنبأنا
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جالد، أنبأنا أبو معاكية، عن األعمش، عن الهيثم بن خلف الدكرم، أنبأنا عمر بن إسماعيل بن م
مجاىد، عن ابن عباس، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم 

 كعلي بابها، فمن أراد الباب ) كذا ( فليأت عليا ((.
(: كفي ىامش تحرير المقاصد الحسنة عن الحافظ  177ص  1قاؿ في الركض النضير ) ج 

نو قد ثبت ركاية الحديث عن أبي معاكية من غير أبي الصلت، فزاؿ المحذكر ممن ىو العبلئي أ
: كأبو معاكية ثقة حافظ، محتج بأفراده، كابن عيينة كغيره، فمن -أم العبلئي  -دكنو، ثم قاؿ 

 حكم على الحديث مع ذلك بالكذب فقد أخطأ. انتهى.
(  334، كص 332ص  1ئي ) ج قلت: ذكر السيوطي في كتاب الؤللئ كبلما طويبل للعبل

ننقل بعضو ىنا، كإف أدل إلى قليل من التكرار لبعض ما سبق، كذلك للفوائد المرتبطة بو، قاؿ 
 -يعني: الدكرم  -في أبي الصلت: كمع ذلك فقد قاؿ الحاكم: حدثنا األصم، حدثنا عباس 

ث عن أبي قاؿ: سألت يحيى بن معين عن أبي الصلت ؟ فقاؿ: ثقة. فقلت: أليس قد حدٌ 
معاكية حديث: )) أنا مدينة العلم (( ؟ فقاؿ: حٌدث ] بو [ محمد بن جعفر الفيدم كىو ثقة 

 عن أبي معاكية.
ككذلك ركل صالح جزرة أيضا، عن ابن معين، ثم ساقو الحاكم من طريق محمد بن يحيى 

فقد برئ الضريس كىو ثقة حافظ، عن محمد بن جعفر الفيدم، عن أبي معاكية، قاؿ العبلئي: 
أبو الصلت عبد السبلـ من عهدتو، كأبو معاكية ثقة مأموف، من كبار الشيوخ كحفاظهم، المتفق 
عليهم، كقد تفرد بو، عن األعمش فقاؿ: ماذا ؟ ) كذا (، كأم استحالة في أف يقوؿ النبي صلى 

اهلل عليو كآلو كسلم مثل ىذا في حق علي رضي اهلل عنو، كلم يأت كل من تكلم في ىذا 
 الحديث كجـز ] بػ [ كضعو بجواب عن ىذه الركايات الصحيحة عن ابن معين، كمع ذلك فلو
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شاىد، ركاه الترمذم في جامعو عن إسماعيل بن موسى الفزارم، عن محمد بن عمر الركمي، 
عن شريك بن عبد اهلل، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي عبد اهلل الصنابحي، 

 مرفوعا: )) أنا دار الحكمة كعلي بابها ((. عن علي،
( كغيره، عن  183ص  1كركاه أبو مسلم الكجي ) كذا (، كفي الركض الكشي انظر ) ج 

محمد بن عمر الركمي كىو ممن ركل عنو البخارم في غير الصحيح، كقد كثقو ابن حباف 
 كضعفو أبو داكد، كقاؿ أبو زرعة فيو: لين.

الحديث: ىذا حديث غريب، كقد ركل بعضهم ىذا، عن شريك كلم كقاؿ الترمذم بعد إخراج 
يذكر فيو الصنابحي، كال نعرؼ ىذا عن أحد عن ) كذا ( الثقات غير شريك النخعي القاضي 

 برئ ) كذا ( محمد بن عمر الركمي من التفرد بو.
يى بن كشريك ىو: ابن عبد اهلل النخعي القاضي، احتج بو مسلم، كعلق لو البخارم، ككثقو يح

 معين، كقاؿ العجلي: ثقة حىسىن الحديث.
كقاؿ عيسى بن يونس: ما رأيت أحدا قط أكرع في علمو من شريك. فعلى ىذا يكوف تفرده 

حسنا، فكيف إذا انضم إلى حديث أبي معاكية، كال يرد عليو ركاية من أسقط منو الصنابحي، 
، أدرؾ الخلفاء األربعة كسم ع منهم، كذكر الصنابحي فيو من ألف سويد بن غفلة تابعي مخضـر

المزيد في متصل األسانيد، كلم يأت أبو الفرج كال غيره بلة ) كذا ( ] بعلة [ قادحة في حديث 
شريك سول دعول الوضع دفعا بالصدر. انتهى كبلـ الحافظ العبلئي، نقلتو من الؤللئ، كفي 

اب الكبلـ ما نقلو في نسختها غلط يعرفو من اطلع على النسخة كتأملها، كال يخفى أف صو 
( عن الشارح الذم قبلو السيد أحمد بن يوسف الحديثي، حيث ذكر  183ص  1الركض ) ج 

 محمد بن عمر الركمي، ثم قاؿ: كلم يتفرد بركايتو للحديث عن شريك،
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 فقد أخرج عبد اهلل بن أحمد بن حنبل في كتاب المناقب لو ما لفظو: حدثنا إبراىيم بن عبد اهلل
كىو أبو مسلم الكشي أحد الحفاظ، مؤلف كتاب السنن، كثقو الدارقطني كغيره، كتركو في 

الميزاف لجبللتو، قاؿ عن محمد بن عبد اهلل الرقاشي، قاؿ: حدثنا شريك فذكره بإسناده كمتنو. 
كمحمد بن عبد اهلل الرقاشي ثقة ثبت، ركل لو البخارم كمسلم، كالنسائي كابن ماجة، كقد ركاه 

 د بن سعيد كىو من رجاؿ مسلم، عن شريك، كما ركياه. انتهى.سوي
قلت: يعني كما ركاه محمد بن عمر الركمي، كمحمد بن عبد اهلل الرقاشي، كقد مرت ركاية 

سويد نقلتها من ترجمتو من ميزاف الذىبي بإسناد الذىبي إليو، كإسناده إلى علي عليو السبلـ، 



يوسف، ككبلـ العبلئي، عرفت أنو قد سقط بعض كبلـ كإذا قارنت بين كبلـ السيد أحمد بن 
أم: أبو معاكية،  -العبلئي، كأنو مثل كبلـ السيد أحمد بن يوسف. كقوؿ العبلئي: كقد تفرد بو 

دعول ممنوعة. ألنو ال يصح أف يدعي التفرد مع كجود الركاية، عن األعمش،  -عن األعمش 
ي لم تصح إال عن أبي معاكية، ألف عدـ الصحة من غير طريق أبي معاكية، كلو كانت عند العبلئ

ال يدؿ على صحة العدـ، كاالحتماؿ كاؼو في فساد دعول التفرد، كقد قاؿ الحاكم 
ـى اأٍلىٍسمىاءى كيلَّهىا{  الحسكاني في شواىد التنزيل، عند ذكر قوؿ اهلل تعالى: }كىعىلَّمى آدى

صلت، كما قدمناه في الجواب على [ بعد أف أسند الحديث: ىذا من طريق أبي ال31]البقرة:
 رياض مقبل.

قاؿ الحاكم: كقد ركاه جماعة عن أبي الصلت عبد السبلـ بن صالح الهركم، كىو ثقة أثنى 
 عليو يحيى بن معين، كقاؿ: ىو صدكؽ.

كقد ركل ىذا الحديث جماعة سواه عن أبي معاكية محمد بن خاـز الضرير الثقة، منهم أبو 
 كمحمد بن الطفيل، كأحمد بن خالد بنعبيد القاسم بن سبلـ، 
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موسى، كأحمد ابن عبد اهلل بن حكيم، كعمر بن إسماعيل، كىاركف بن حاتم، كمحمد بن جعفر 
الفيدم، كغيرىم، كركاه، عن سليماف بن مهراف األعمش جماعة، كركاية أبي معاكية، فيهم يعلى 

 لمراد.بن عبيد، كعيسى بن يونس، كسعيد بن عقبة. انتهى ا
كقد مرت ركاية، عن األعمش من طريق سعيد بن عقبة، كذلك فيما نقلناه من الؤللئ المصنوعة 

(، عن ابن عدم، حدثنا أحمد بن حفص السعدم، حدثنا سعيد بن عقبة أبو  330ص  1) ج 
 الفتح الكوفي، عن األعمش بو. انتهى.

 كقد ركم الحديث من طريق جابر بن عبد اهلل األنصارم.
( بعد ذكره لحديث ابن عباس الماضي: كلهذا الحديث شاىد  127ص  3لحاكم ) ج قاؿ ا

من حديث سفياف الثورم صحيح، حدثني أبو بكر محمد بن علي الفقيو اإلماـ الشاشي القفاؿ 
ببخارل كأنا سألتو، حدثني النعماف بن الهاركف البلدم ببلد من أصل كتابو، ثنا أحمد بن عبد 

ي، ثنا عبد الرزاؽ، ثنا سفياف الثورم، عن عبد اهلل بن عثماف بن خثيم، عن اهلل بن يزيد الحران
عبد الرحمن بن عثماف التيمي، قاؿ: سمعت جابر بن عبد اهلل يقوؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى 

 اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب ((.
(: حدثنا يحيى  377ص  2ي ترجمة محمد بن عبد الصمد الدقاؽ ) ج كفي تاريخ الخطيب ف



بن علي الدسكرم بحلواف، حدثنا أبو بكر محمد بن المقرئ بأصبهاف، حدثنا أبو الطيب 
محمد بن عبد الصمد الدقاؽ البغدادم، حدثنا أحمد بن عبد اهلل أبو جعفر المكتب، حدثنا 

ن عثماف بن خيثم ) كذا (، عن عبد الرحمن بن عبد الرزاؽ، أخبرنا سفياف، عن عبد اهلل ب
بهماف، قاؿ: سمعت جابر بن عبد اهلل قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو 

 الحديبية كىو آخذ بيد علي
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يقوؿ: )) ىذا أمير البررة كقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذكؿ من خذلو، يمد بها صوتو، أنا 
 كعلي بابها فمن أراد البيت ) كذا ( فليأت الباب ((. مدينة العلم

(: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفر بن أحمد العطار  71كفي مناقب ابن المغازلي ) ج 
 الفقيو الشافعي رحمو اهلل بقراءتي عليو، فأقر بو سنة أربع كثبلثين كأربع مائة.

المزني الملقب بابن السقاء الحافظ  قلت لو: أخبركم أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن عثماف
الواسطي رحمو اهلل، حدثنا عمر بن الحسن الصيرفي رحمو اهلل، حدثنا أحمد بن عبد اهلل بن 

يزيد، حدثنا عبد الرزاؽ، قاؿ: حدثنا سفياف الثورم، عن عبد اهلل بن عثماف، عن عبد الرحمن 
عليو كآلو كسلم بعضد علي فقاؿ:  بن بهماف، عن جابر بن عبد اهلل، قاؿ: أخذ النبي صلى اهلل

)) ىذا أمير البررة كقاتل الكفرة، منصور من نصره مخذكؿ من خذؿ، ثم مد بها صوتو فقاؿ: 
 أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب ((.

(: أخبرنا الحسن بن أحمد بن موسى، قاؿ: أخبرنا أبو الحسن أحمد  73، كص 72كفيو ) ص 
مد بن الصلت القرشي، حدثنا علي بن محمد المصرم، حدثنا محمد بن عيسى بن بن مح

شيبة البزار، حدثنا أحمد بن عبد اهلل بن يزيد المؤدب، حدثنا عبد الرزاؽ، أخبرنا معمر، عن 
عبد اهلل بن عثماف، عن عبد الرحمن، قاؿ: سمعت جابر بن عبد اهلل األنصارم يقوؿ: سمعت 

يو كآلو كسلم يقوؿ يـو الحديبية كىو آخذ بصبع علي بن أبي طالب رسوؿ اهلل صلى اهلل عل
عليو السبلـ: )) ىذا أمير البررة كقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذكؿ من خذلو، ثم مد بها 

صوتو فقاؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب 
 ((. انتهى.
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( ابن عدم: حدثنا النعماف بن بكركف  330ص  1كفي الؤللئ المصنوعة للسيوطي ) ج 
البلدم، كمحمد بن أحمد بن المؤمل، كعبد الملك بن محمد، قالوا: حدثنا أحمد بن عبد اهلل 
أبو جعفر المكتب، أنبأنا عبد الرزاؽ، أنبأنا سفياف، عن عبد اهلل بن عثماف بن خيثم ) كذا (، 

من بن بهما ) كذا (، سمعت جابر بن عبد اهلل، قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عن عبد الرح
عليو كآلو كسلم يقوؿ يـو الحديبية كىو آخذ بيد علي يقوؿ: )) ىذا أمير البررة كقاتل الفجرة، 
منصور من نصره مخذكؿ من خذلو، يمد بها صوتو أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد العلم 

 ((. تابعو أحمد بن طاىر بن حرملة بن يحيى المصرم، عن عبد الرزاؽ. انتهى. فليأت الباب
(: أخبرنا أبو القاسم بن  476ص  2كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 

السمرقندم، أنبأنا أبو القاسم بن مسعدة، أنبأنا حمزة بن يوسف، أنبأنا أبو أحمد بن عدم، 
لبلدم، كمحمد بن أحمد بن المؤمل الصيرفي، كعبد الملك بن أنبأنا النعماف بن ىاركف ا

محمد، قالوا: أنبأنا أحمد بن عبد اهلل بن يزيد المؤدب، أنبأنا عبد الرزاؽ، عن سفياف، عن عبد 
اهلل بن عثماف بن خيثم ) كذا (، عن عبد الرحمن بن بهماف، قاؿ: سمعت جابرا يقوؿ: سمعت 

لم يقوؿ يـو الحديبية كىو آخذ بصبع علي بن أبي طالب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كس
كىو يقوؿ: )) ىذا أمير البررة كقاتل الفجرة، منصور من نصره مخذكؿ من خذلو، ثم مد بها 

 صوتو كقاؿ: أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد الدار فليأت الباب ((. انتهى.
أجل أف في سنده أحمد بن عبد اهلل  تكلم في ىذا الحديث ابن عدم، كالخطيب، كالذىبي من

(:  81بن يزيد، كقد مر الجواب عليهم في سياؽ الرد على مقبل، حيث قاؿ في رياضو ) ص 
 أليس من التلبيس أف يقـو خطيبكم يبث األحاديث
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الضعيفة كالموضوعة، مثل: )) أىل بيتي كسفينة نوح (( ... إلى قولو: )) أنا مدينة العلم ((. 
 ديث.الح

كخبلصة الرد عليهم إبطاؿ جرحهم ألحمد بن عبد اهلل، كترجيح تصحيح الحاكم لحديثو، 
 فراجعو فإنو مفيد.

(: كثَّمى طرؽ أيخر تركتها اختصارا، ككلها قد قدح ابن الجوزم كغيره من  150) ص قاؿ مقبل
 الحفاظ في صحتها.

دة فالطرؽ األخر تعضدىا، أف كبلمهم ال حجة فيو، كالطريق إذا لم تصح مفر  كالجواب ::
 كيصح المجموع بكثرة الطرؽ.



كقد أطاؿ الكبلـ أىل العلم على ىذا الحديث، فمنهم من حكم عليو بالوضع   كقاؿ مقبل :
 كابن الجوزم.

قد اتضح بطبلف ىذا الحكم، مع أف ابن الجوزم فيو كبلـ قد سبق، في أكؿ  الجواب ::
 الكبلـ على أحاديث الطليعة.

: كمنهم من قاؿ بصحتو كالحاكم، كال يخفى تساىلو في تصحيح األحاديث  يضان كقاؿ مقبل أ
 الضعيفة بل كالموضوعة، كلذلك ال يعتمد المحدثوف على تصحيحو.

أف دعول التساىل على الحاكم إنما ىي دعاية من العثمانية كمن قلدىم، كقد  فالجواب ::
ف في الجرح كالتضعيف، إذا كاف قدمنا الجواب عليها كالتحقيق أنهم ىم الذين يتساىلو 

المجركح أك المضعف ممن يخالفهم في بعض العقائد كالشيعة، ثم بعد ىذا الجرح لبعض 
الركاة أك التضعيف يعترضوف على الحاكم في تصحيح حديث من قد رجحوه أك ضعفوه، 
كيدعوف عليو أنو قد صحح من ال يصح حديثو، ثم ال يكفيهم ذلك حتى يوىموا أف جرح 

اكم أك تضعيفو، أمر مفركغ منو ال نزاع فيو، تدليسا على المطلع القاصر كالمقلد، كمن الر 
ىنالك يرموف الحاكم بالتساىل في التصحيح، بمعنى أنو ال يتثبت في التصحيح، كلو أنصفوا 

 العتبركا
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اظر نظره الراكم مختلفا فيو بين الحاكم المصحح لحديثو كبين من جرحو أك ضعفو، كتركوا للن
حتى يعرؼ مىن المتساىل، إف كاف ىناؾ تساىل في توثيق، أك جرح، أك تضعيف، أك حتى 

 يترجح لو أحد األمرين بالنظر كتحرير الفكر، ال بالتقليد.
كأما قولو: كلذلك ال يعتمد المحدثوف على تصحيحو، فالمجتهدكف في الجرح كالتعديل ال 

تمدكف ما يعرفونو بالحجة من صحة أك عدمها، يعتمدكف على تصحيح أحد بدكف حجة، بل يع
الحاكم، كإنما ىي طريقة المقلدين، كال ييحتج بالمقلدين  ككبلـ مقبل يوىم رميهم بتقليد غير

كخصوصا المتعصبين لمذاىب العثمانية، فإنهم ال يعتمدكف تصحيح الحاكم، ألنو يصحح 
أحاديث في فضائل علي عليو السبلـ كأىل البيت ال توافق ىواىم، فهم يقلدكف الذىبي فيما 

 انتقده على الحاكم.
عتمدكف على تصحيح الحاكم أصبل، فهو غير صحيح، كقد صرح كأما إيهاـ مقبل أنهم ال ي

السيوطي بأنو صحيح، كذكره المتقي في الجزء األكؿ من كنز العماؿ في مقدمة الكتاب، 
فجعل كل ما صححو الحاكم في المستدرؾ صحيحا، لم يستثن منو إال ما تعقب لنظره في ) ج 



كف على تصحيحو، كىو يركم الخبلؼ (، كمن العجيب أف يدعي مقبل أنهم ال يعتمد 7ص  1
 فيو عن ابن األمير على ثبلثة أقواؿ.

(: أما ابن حجر كالسيوطي، فقد حكما على الحديث أنو من قسم  151) ص  قاؿ مقبل
 الحىسىن لكثرة طرقو.

أف ىذا فيو تغطية للحق، فالحديث صححو عدد من المحدثين منهم السيوطي  كالجواب ::
ى على الباحث، بل الظاىر تصحيح ابن معين لو على اإلطبلؽ، ألف كابن جرير، كما ال يخف

الخطيب ركل عنو أنو قاؿ ىو صحيح كما قدمنا، كتأكيل الخطيب أنو أراد ىو صحيح عن أبي 
 معاكية ال يدفع ذلك، ألنو إذا صح عن أبي معاكية فبل إشكاؿ في صحتو كما قدمنا.
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الحديث، ىو نوع من التدليس جرل فيو مقبل على طريقة  ثم قوؿ مقبل عن السيوطي أنو حىسىن
سلفو في التدليس، ألف الذم استقر عليو رأم السيوطي ىو تصحيح الحديث كما حكاه عنو 

(، حيث قاؿ السيوطي بعد أف حكى كبلـ ابن حجر:  130ص  15في كنز العماؿ ) ج 
نت أجيب بهذا الجواب كترجيحو إف الحديث حىسىن، قاؿ السيوطي فيما حكاه عنو: كقد ك

دىرا، إلى أف كقفت على تصحيح ابن جرير لحديث علي في تهذيب اآلثار، مع تصحيح 
الحاكم لحديث ابن عباس، فاستخرت اهلل كجزمت بارتقاء الحديث من مرتبة الحىسىن إلى مرتبة 

 الصحة، كاهلل أعلم. انتهى.
 لعلوية في شرح قولو:كالبن األمير كبلـ مفيد في الركضة الندية، شرح التحفة ا

 
 باب علم المصطفى إف تأتو ... فهنيئا لك بالعلم مريا

 
 (، ككقع ىناؾ في اللفظ. 137) ص 

: ىذا حديث عندنا صحيح كقاؿ العبلمة الحافظ الكبير المجتهد محمد بن جرير الطبرم
و سنده، كقاؿ مالك في حديث ابن عباس: صحيح اإلسناد، كذكر مالك غلط من النساخ، كسبب

نقل حكاية السيوطي في األصل برمز الكاؼ، كاألصل كقاؿ ] ؾ [ في حديث ابن عباس 
 صحيح، فتوىموا أف الكاؼ رمز مالك، كما ىو في كتب الفقو.

أنو الحاكم، ألنو رمز السيوطي، كالكبلـ أصلو نقل كبلـ السيوطي، كقد حكاه عنو  كالصواب
 لسبلـ في قسم األفعاؿ.( في فضائل علي عليو ا 15صاحب كنز العماؿ ) ج 
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(،  184ص  1كالفضائل جملة في حرؼ الفاء من كنز العماؿ، كنحوه في الركض النضير ) ج 
كىناؾ ترجمة صغيرة للسيد أحمد بن يوسف الحديثي، شارح بعض المجموع قبل صاحب 

(، كأضاؼ إلى ذلك ما  185الركض النضير، كأتم البحث في تصحيح الحديث في ) ص 
ناسب الحديث، كيؤكد صحتو، فراجعو فإنو مفيد. كقد رجح ابن األمير في الركضة الندية ي

القوؿ بالصحة، كنقلت كبلمو في جوابي على رياض مقبل، كقواه صاحب الركض النضير ) ج 
 (. 183، كص 182ص  1

أم حديث: )) أنا مدينة العلم كعلي  -(: كال يخفى أف ىذا الحديث  151) ص  قاؿ مقبل
قد خالف الواقع، فلو كانت الشريعة جاءتنا من قبل رسوؿ اهلل  -بها ... (( إلى آخره قاؿ: با

عن علي، الحتمل أف ىذا الحديث لو أصل، كلكن ما داـ أف أمير المؤمنين علي رضي اهلل عنو 
لم يحط بالشريعة كلها، كقد كاف يطلب من الصحابة الحديث، كما ذكره شيخ اإلسبلـ ابن 

تابو رفع المبلـ عن األئمة األعبلـ، قاؿ رحمو اهلل في سياؽ: أنو ما من أحد إال كقد تيمية في ك
فاتو شيء من العلم، ككذلك علي رضي اهلل عنو قاؿ: كنت ) إذا ( سمعت من رسوؿ اهلل صلى 
اهلل عليو كآلو كسلم حديثا نفعني اهلل بما شاء أف ينفعني منو، كإذا حدثني غيره استحلفتو، فإذا 

 صدقتو. كحدثني أبو بكر كصدؽ أبو بكر، كذكر حديث التوبة المشهور.حلف 
أما قولو: أف الحديث قد خالف الواقع، ألف الشريعة لم تأتهم عن  كالجواب كباهلل التوفيق:

النبي من طريق علي، فالدعول باطلة كالتعليل ال يفيد، ألنا ال نسٌلم أف الشريعة جاءتهم كلها، 
كثير إلعراضهم عن علي عليو السبلـ كشيعتو الذين أخذكا الدين عنو بل قد فاتهم منها خير  

عليو السبلـ، كلو سٌلمنا أنها جاءتهم كلها فالشريعة األحكاـ الشريعة، كذلك بعض العلم ال  
كلو، ألف من العلم العلم بأخبار الماضين، كالعلم بما يكوف في اآلخرة، كعلم المبلحم 

 لتي تأتي قبل القيامة كغير ذلك.كالحوادث المستقبلة العظيمة، ا
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كأما كصوؿ بعض العلم من طريق غيره من الصحابة، فذلك ال ينافي أف عليا عليو السبلـ باب 
مدينة العلم، ألف كصوؿ بعض العلم من طريق غيره ال يدؿ على أف ذلك الغير باب للعلم كلو، 

ب للعلم كلو، بداللة ىذا الحديث كىذا كإنما ىو طريق لبعضو بخبلؼ علي عليو السبلـ فهو با
معنى الحديث، فرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم محيط بالعلم الذم ينبغي طلبو، كعلي 



عليو السبلـ طريق ذلك العلم كلو، فكاف باب مدينة العلم، ألنو طريق إليو كلو بخبلؼ غيره من 
 الصحابة.

ريعة كلها فهو باطل، بل قد أحاط بها بداللة كأما قولو: إف عليا عليو السبلـ لم يحط بالش
 الحديث، فهو دليل كاضح لمن أنصف.

كأما قولو: كقد كاف يطلب من الصحابة الحديث. فإف أراد بعد موت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم فهي دعول باطلة كال دليل عليها، فكيف يعارض الحديث الصحيح بالدعول ؟! 

بمذىب األسبلؼ، فهو يعارض الحديث الثابت، بدعول ابن تيمية  كىل ىذا إال رد الدليل
 الكاذبة أف عليا كاف يطلب الحديث من الصحابة.

كأما قولو: ككذلك علي قاؿ كنت إذا سمعت من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم حديثا 
موؿ على نفعني اهلل ... إلخ. فهذا ال نسٌلم صحتو عن علي عليو السبلـ، كلو سٌلم فهو مح

كقت سابق، قبل أف يقوؿ فيو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي 
بابها ((. كيؤكد ىذا قولو: كنت، فهو محموؿ على زمن سابق، كقولو تعالى: } كىكيٍنتيٍم عىلىى شىفىا 

هىا { ]آؿ عمراف: تعالى في رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو [. كقولو 103حيٍفرىةو ًمنى النَّاًر فىأىنٍػقىذىكيٍم ًمنػٍ
يمىافي { ]الشورل:  [.52كآلو كسلم: } مىا كيٍنتى تىٍدًرم مىا اٍلًكتىابي كىالى اإٍلً
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(: عن ابن تيمية كأفتى ىو كابن عباس كغيرىما بأف المتوفى عنها زكجها،  151) ص  قاؿ مقبل
هم سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو إذا كانت حامبل تعتد أبعد األجلين، كلم تكن قد بلغت

كسلم في سبيعة، كقد توفي عنها زكجها سعد بن خولة، حيث أفتاىا النبي صلى اهلل عليو كآلو 
 كسلم بأف عدتها كضع حملها.

قد سبق مبسوطا كحاصلو ال نسٌلم أنهم جهلوا الحديث في سبيعة، بل  كالجواب كباهلل التوفيق:
 ىذه دعول ببل دليل.

 وؿ ابن تيمية: فاالحتجاج بو لترؾ السنة، دليل الخذالف نعوذ باهلل.فأما ق
فأما اعتمادىم للقرآف في عدة المتوفى عنها، فبل يدؿ على جهلهم بالحديث في سبيعة، 

 الحتماؿ أنهم عرفوه خاصا بسبيعة كما قدمنا تحقيقو.
كضع حملها، فبل نسٌلم  كأما قولو: حيث أفتاىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بأف عدتها

أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم أفتاىا بهذا اللفظ، ألف الركاية جاءت بألفاظ مختلفة  
كما قدمنا، فبل نسٌلم أف اللفظ الذم ذكره ىو الواقع، بل حيمل راكيو على أنو غلط، كركل 



باس على الجهل. الحديث على المعنى الذم يعتقده أكلى من حمل علي عليو السبلـ كابن ع
فالمشهور من الحديث أف سبيعة جاء إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم تشكو كتستفتي 
أك تستأذف، فأمرىا أف تتزكج، كدؿ بذلك على أنو قد جاز لها الزكاج، كال نسٌلم أنو قاؿ: إنها 

يث لم يثبت حلت بالوضع، كإذا لم يكن غير أذنو لها بالزكاج كاف جعلو خاصا بها أكلى، ح
تعليق الحكم على الوضع، بل ترتيبو على مجيئها إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

كشكواىا، أك نحو ذلك ىو المشهور المتفق عليو بين كثير من الركايات، فظهر أنو خاص بها، 
لو،  كلعلو يعترض بركاية الزىرم تعليق الحكم على الوضع، كالزىرم عندنا متهم في ىذا كأمثا

كما حققناه مبسوطا في كتبانا >الزىرم< كلو سلم أف ىذا اللفظ صحيح، فبل يدؿ ذلك على 
 أف عليا عليو السبلـ كمن معو
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جهلوه، بل يحتمل أنهم عرفوا أنو خاص بسبيعة بدليل خاص، فمن أين علم ابن تيمية أنهم 
حديث: )) أنا مدينة العلم ((  جهلوا ىذا الحديث ؟! لقد جازؼ كاتبع ىواه ؟ ثم كيف يعارض

بهذه األكىاـ كالظنوف ؟ كلو أنصف لجعل حديث: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها (( دليبل على 
أف الصواب قوؿ علي في مسألة الحامل المتوفى عنها، كأف ذلك دليل على أف حديث سبيعة 

بو، كال يسوغ لنا نفيو لعدـ خاص بها، كأف عليا عليو السبلـ علم في ذلك دليبل ال يبطلو جهلنا 
 علمنا بو، للفرؽ الواضح بين من ىو باب مدينة العلم كغيره.

فبل يجب البن تيمية أف ينفي دليل الخصوصية لعدـ علمو بو، ألنو في ذلك يكوف قد جعل 
نفسو باب مدينة العلم، كادعا لنفسو اإلحاطة بالكتاب كالسنة لفظا كمعنى، كىو ال يرضى ىذه 

علي عليو السبلـ، فكيف يدعيها لنفسو ؟! فانظر ىذا العناد من ابن تيمية كمن قلده المنزلة ل
 نعوذ باهلل من الخذالف.

كزيد كابن عمر،  -أم: علي عليو السبلـ  -(: عن ابن تيمية كأفتى ىو  151) ص  قاؿ مقبل
لغتهم سنة كغيرىم رضي اهلل عنهم، بأف المفوضة إذا مات عنها زكجها فبل مهر لها، كلم تكن ب

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في بركع بنت كاشق.
أف ىذا رجم بالغيب، كتحقيقو قد مر في الجواب عن ىذا، لما ذكره مقبل في  كالجواب ::

 رياضو، كحاصلو أف الركاية في بركع بنت كاشق مركبة من نفي كإثبات.
 أما النفي فقوؿ الراكم: بأف زكجها لم يكن دخل بها.

 ا األثبات فهو: أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قضى لها بالمهر.كأم



ال نسلمو، الحتماؿ أف الراكم استند فيو إلى موت الزكج قبل  -أم: نفي الدخوؿ  -فالنفي 
 زفافها إليو، ألف العادة عندىم أف ال يكوف الدخوؿ إال بعد
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فة القرآف. بل يحتمل أف زكجها كاف دخل بها الزفاؼ، كىذا ظن منو ال يصح اعتماده لمخال
 قبل الزفاؼ، ككاف ذلك خفية فلم يشعر بو الذم رككا الحديث من قومو.

كأما األثبات كىو أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قضى لها بالمهر فمسلَّمه، كلكنو ال 
لم تكن قد زفت إلى يفيد الخصم مطلوبو الحتماؿ أنو قضى لها بالمهر ألنها مدخولة، كإف 

بيت زكجها كلم يسم لها مهر، كحمل الراكم على الغلظ في نفي الدخوؿ، كعلى أنو جىهىلى 
الدخوؿ مع كونو من أىل البادية ليس من العلماء المحققين ىو أقرب من حمل علي عليو 
 السبلـ على الجهل بالسنة في بركع، ألف الدخوؿ مظنة أف يخفى ألف العادة أف يكوف سرا،

كالراكم مظنة أف يعتقد عدمو لعدـ الزفاؼ، كمظنة أف ينفيو بناء على ىذا االعتقاد، فقوؿ ابن 
تيمية: كلم تكن بلغتهم سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في بركع تحامل على أمير 

المؤمنين، كتعصب لمذىب العثمانية، كقذؼ بالغيب من مكاف بعيد، ألف تمسكهم بالقرآف في 
المسألة كعدـ اعتمادىم للركاية في بركع ال يدؿ على جهلهم بالركاية، ألف اإلطبلع عليها ىذه 

ال يستلـز اعتمادىا لما ذكرنا فيها من العلة. فعدـ اعتمادىا ال يدؿ على الجهل بها، الحتماؿ 
ن أنهم تركوىا لعدـ الثقة بالراكم في نفيو للدخوؿ، كقد ركم عن علي عليو السبلـ ركاية في سن
البيهقي نحو ىذا، كىي كإف لم تثبت فاحتمالها كاؼ في إبطاؿ قوؿ ابن تيمية: إنها لم تكن 
بلغتهم سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في بركع، كيكفي في إبطالو الحديث الذم 
نحن بصدده )) أنا مدينة العلم كعلي بابها ((، كاعتماد كبلـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 م أكلى من اعتماد كبلـ ابن تيمية.كسل
 -أم )) أنا مدينة العلم كعلي بابها (( قاؿ: -(: كمما يدلنا أف الحديث  152) ص  قاؿ مقبل

قد خالف الواقع ذكر ما ركاه أمير المؤمنين عليو السبلـ رضي اهلل عنو، عن رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 عليو كآلو كسلم من الحديث، فقد ذكر بعض
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لمترجمين لو رضي اهلل عنهم ) كذا (، أنو ركل خمس مائة كستة كثمانين حديثا، فهذا يدؿ ا
داللة كاضحة أف الحديث ليس بصحيح، ألنو قد نقل إلينا عن سائر الصحابة أضعاؼ ما ركاه 

 علي رضي اهلل عنو.
وؿ اهلل أف ىذا كبلـ ال يقولو إال جاىل أك متجاىل، ألف االعتماد على كبلـ رس كالجواب ::

صلى اهلل عليو كآلو كسلم أكلى من اعتماد كبلـ المترجم، كخصوصا كالمترجم لم ينف علم 
علي عليو السبلـ بغير تلك األحاديث، إنما ذكر ما بلغو عنو كسكت عن نفي العلم بغيره، 

فمعارضة الحديث بكبلمو ظلمات بعضها فوؽ بعض. كلو لم يكن قد كرد في سعة علمو عليو 
كرد، لكانت معرفة تاريخو تدؿ على بطبلف ىذا الحصر، ألنو عليو السبلـ صحب  السبلـ ما

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثبلثا كعشرين سنة، كالزمو مبلزمة الولد ألبيو، كىو مع 
ذلك في شبابو، ككماؿ قوتو، كقوة حواسو، ككماؿ قواه الباطنة، عقلو كفهمو كحفظو، ككماؿ 

لدين، لقوة باعث اإليماف على معرفة الدين، فإذا فرقنا حساب أحاديثو التي حرصو على العلم با
ذكرىا المترجم، كاف للسنة خمسة كعشركف حديثا، كزاد في رأس الثبلث كالعشرين السنة 
حديث كاحد، كإذا كاف للسنة خمسة كعشركف حديثا، كأف للشهر حديثاف، كزاد في رأس 

نصف سليم القلب من تلبيس النواصب محرر لفكره، السنة حديث كاحد، فهل يتصور عاقل م
أف ال يكوف يعلم من سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من أقوالو كأفعالو، كترككو 

كتقريراتو في العبادات، كالمعامبلت كالغزكات، كالسيرة كأخبار الماضين، كأخبار ما سيكوف 
لقضاء، كغير ذلك ال يعلم في الشهر إال كالمواعظ، كالحكم كاآلداب، كالكتب كالرسائل، كا

حديثين كنصف سدس حديث، كجزء من الحديث الزائد في رأس ثبلث كعشرين سنة ىل 
يتصور ىذا منصف ؟!!! كنحن نشاىد من يجالس عالما من صغار العلماء ال يكاد يمر يـو 

 كاحد إال كيستفيد منو فائدة كاحدة على األقل، فكيف بمن
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وؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من المؤمنين الحراص على معرفة الدين من رسوؿ يبلـز رس
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأين بركات النبوة ؟!! أكاف علي أصم ال يسمع، أـ أعمى ال 

هيٍم مىٍن يىٍستىًمعي  يرل، أـ لم يكن يعقل ؟!! أـ النواصب يحسبونو من الذين قاؿ اهلل فيهم: } كىًمنػٍ
 اللَّوي لىٍيكى حىتَّى ًإذىا خىرىجيوا ًمٍن ًعٍنًدؾى قىاليوا لًلًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى مىاذىا قىاؿى آنًفنا أيكلىًئكى الًَّذينى طىبىعى إً 

[. ال كاهلل إنو من الذين قاؿ اهلل فيهم: } كىالًَّذينى 16عىلىى قػيليوًبًهٍم كىاتػَّبػىعيوا أىٍىوىاءىىيٍم { ]محمد:
ٍكا  [. بل التحقيق أف القـو سدكا عن أنفسهم 17زىادىىيٍم ىيدنل كىآتىاىيٍم تػىٍقوىاىيٍم { ]محمد:اٍىتىدى



باب مدينة العلم بالجرح في أصحاب علي عليو السبلـ، كما ىو مذكور في مقدمة صحيح 
مسلم عن مغيرة كغيره، كبالجرح في أصحاب ذريتو، كبترؾ المبلزمة ألىل البيت في عهد 

ية، كانضاؼ إلى ذلك قلة الركاية عن علي عليو السبلـ في عهد يزيد كمن بعده األموية كالعباس
من الغلمة، الذين كانت على يديهم ىلكة األمة، كما حققناه في الجواب على رياض مقبل، 

كمن عرؼ تاريخ األموية كًجٌدىم كاجتهادىم في طمس معالم أىل البيت، كصرؼ الناس عنهم 
يستبعد خوؼ الناس من الركاية عنهم، كإف ذلك كاف سببا لقلة كما ىو مقتضى السياسة، لم 

حديثهم عند العامة، فكيف يجعل مقبل كبلـ المترجم الحاصر لحديث علي عليو السبلـ دليبل 
 على قلة علمو ؟!! إف ىذا ال يقولو إال جاىل أك متجاىل !!!!

 من النظر الثاقب، (: كلسنا نحسد أمير المؤمنين على ما أعطاه اهلل 152) ص  قاؿ مقبل
 كالرأم الصائب، كالفهم الصحيح، كلكنا نريد أف نبين للناس األحاديث الموضوعة.

(: كالعلة في  357ص  8قاؿ ابن حجر في شرحو على البخارم ) ج  كالجواب كباهلل التوفيق:
 أم عند -اختصاص علي كأسامة بالمشاركة، أف عليا كاف عنده 
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كالولد، ألنو رباه من حاؿ صغره ثم لم يفارقو، بل كازداد   -يو كآلو كسلم النبي صلى اهلل عل
اتصالو بتزكيج فاطمة، فلذلك كاف مخصوصا بالمشاكرة فيما يتعلق بأىلو، لمزيد أطبلعو على 

 أحوالو أكثر من غيره. انتهى المراد.
نين على ما فأضف أيها المطلع المنصف ىذا القوؿ إلى قوؿ مقبل: كلسنا نحسد أمير المؤم

أعطاه اهلل من النظر الثاقب، كالرأم الصائب، كالفهم الصحيح، كانظر إذا اجتمع األمراف 
المبلزمة البالغة، كالفهم الصحيح، كالنظر الثاقب، كالرأم الصائب، كمع ذلك اإليماف الذم ال 

ؿ: } كىلىمَّا خبلؼ فيو بيننا كبين مقبل، كاإليماف ىو سبب الهدل بل كاإلحساف، كاهلل تعالى يقو 
نىاهي حيٍكمنا كىًعٍلمنا كىكىذىًلكى نىٍجًزم اٍلميٍحًسًنينى { ]يوسف: هي آتػىيػٍ  [.22بػىلىغى أىشيدَّ

فانظر مع ىذا ىل يستقيم حصر علمو في خمس مائة كستة كثمانين حديثا، حتى يكوف 
 الحاصل لو في الشهر نحو حديثين، كىو بحضرة أنوار النبوة كبركات الرسالة ؟!!

جب لمقبل إذ يقوؿ: كىذا يدؿ داللة كاضحة أف الحديث ليس بصحيح، بل اعتقد أف  فاع
كبلمو ىذا يدؿ داللة فاضحة على أنو متصنع ألسياده الوىابية، يقوؿ: ما يراه يرضيهم كإف كاف 

 خبلؼ ما يضمر، أك أنو قد ىول بو الخذالف في مكاف سحيق.
- - - 



 [ حديث: )) رد الشمس ... ((] 
(: قوؿ أسماء رضي اهلل عنها: )) كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 152) ص  قاؿ مقبل

كسلم يوحى إليو كرأسو في حجر علي رضي اهلل عنو فلم يصل العصر حتى غربت الشمس، 
فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: صليت ؟ قاؿ: ال. قاؿ: اللهم إنو كاف في 

يو الشمس. قالت: فرأيتها غربت، ثم رأيتها طلعت بعد ما طاعتك كطاعة رسولك، فاردد عل
 -أم ابن الجوزم  -غربت ((. )ج( 
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ىذا حديث موضوع ببل شك، فقد اضطرب الركاة فيو... إلى أف قاؿ: كأحمد بن دكاد ليس 
قاؿ الدارقطني: متركؾ كذاب، كقاؿ ابن حباف: كاف  -كىو أحد ركاة الحديث ىذا  -بشيء 

ديث، قاؿ: كفيو عمار بن مطر، قاؿ فيو العقيلي: كاف يحدث بالمناكير، كقاؿ ابن يضع الح
عدم: متركؾ الحديث، كفضيل بن مرزكؽ ضعفو يحيى، كقاؿ ابن حباف: يركم الموضوعات، 

كيخطئ على الثقات. ثم قاؿ ابن الجوزم )رح(: قلت: كمن تغفيل كاضع ىذا الحديث أنو نظر 
إلى عدـ الفائدة، فإف صبلة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء،  إلى صورة فضيلة، كلم يتلمح

فرجوع الشمس ال يعيدىا أداء، كفي الصحيح عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف الشمس 
 لم تحبس على أحد إال ليوشع. ا ىػ.

( كما بعدىا: حدثنا أبو 8/ص2قاؿ الطحاكم في مشكل اآلثار )ج كالجواب كباهلل التوفيق:
، حدثنا عبيد اهلل بن موسى العبسي، حدثنا الفضيل بن مرزكؽ، عن إبراىيم بن الحسن، عن أمية

فاطمة ابنة الحسين، عن أسماء ابنة عميس، قالت: )) كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم يوحى إليو كرأسو في حجر علي فلم يصل العصر حتى غربت الشمس، فقاؿ رسوؿ اهلل 

و كسلم: صليت يا علي ؟ قاؿ: ال. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو صلى اهلل عليو كآل
كسلم: اللهم إنو كاف في طاعتك كطاعة رسولك فاردد عليو الشمس ((، قالت أسماء: فرأيتها 

 غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت.
 حدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا بن أبي
فديك، حدثني محمد بن موسى، عن عوف بن محمد، عن أيمو أـي جعفر، عن أسماء ابنة 

عميس، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم صلى الظهر بالصهباء، ثم أرسل عليا عليو السبلـ 
في حاجة فرجع كقد صلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم العصر فوضع النبي صلى اهلل عليو 

في حجر علي، فلم يحركو حتى غابت الشمس، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم رأسو 



كآلو كسلم: )) اللهم إف عبدؾ عليا احتبس بنفسو على نبيك فرد عليو شرقها، قالت أسماء: 
 فطلعت الشمس حتى
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كقفت على الجباؿ كعلى األرض، ثم قاـ علي فتوضأ كصلى العصر ثم غابت، كذلك في 
 الصهباء ((.

قاؿ أبو جعفر: فاحتجنا أف نعلم مىن محمد بن موسى المذكور في إسناد ىذا الحديث، فإذا 
ىو محمد بن موسى المعركؼ بالفطرم كىو محمود في ركايتو. كاحتجنا أف نعلم مىن عوف بن 
محمد المذكور فيو، فإذا ىو عوف بن محمد بن علي بن أبي طالب. كاحتجنا أف نعلم مىن أمو 

في ىذا الحديث، فإذا ىي أـ جعفر ابنة محمد بن جعفر بن أبي طالب، فقاؿ  التي ركل عنها
قائل: كيف تقبلوف ىذا كأنتم ترككف عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ما 

يدفعو ؟! فذكر ما حدثنا بو علي بن الحسين أبو عبيد، كساؽ سنده، عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ 
 و كسلم: )) لم تحبس الشمس على أحد إال ليوشع ((.رسوؿ صلى اهلل عليو كآل

كما حدثنا يحيى بن زكريا بن يحيى النيسابورم، كساؽ سنده عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) لم ترد الشمس منذ ردت على يوشع بن نوف ليالي سار إلى بيت 

اهلل تعالى كعونو أف ىذا الحديث قد اختلف علينا المقدس ((، فكاف جوابنا لو في ذلك بتوفيق 
راكياه لنافيو، على ما قد ذكرنا من كل كاحد منهما مما قد ركاه. فأما ما ركاه لنا علي بن 

الحسين، فهو أف الشمس لم تحبس على أحد إال على يوشع، فإف كاف حقيقة الحديث كذلك 
فيو ىو حبس الشمس عن الغيبوبة، فليس فيو خبلؼ لما في الحديثين األكلين، ألف الذم 

 كالذم في الحديثين األكلين ىو ردىا بعد الغيبوبة.
كأما ما ركاه لنا يحيى بن زكريا فهو على أنها لم ترد منذ ردت على يوشع بن نوف إلى الوقت 
الذم قاؿ لهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ىذا القوؿ، فذلك غير دافع أف يكوف لم 

 مئذ، ثم ردت بعد ىذا غير مستنكر منترد إلى يو 
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أفعاؿ اهلل عز كجل، كقد ركم في حبسها عن الغركب لمعنى احتاج إليو بعض أنبياء اهلل عز 
كجل أف يبقى عليو من أجلو، كما حدثنا محمد بن إسماعيل، كساؽ السند عن أبي ىريرة أف 



لعدك عند غيبوبة الشمس فقاؿ لهم: إنها نبيان من األنبياء غزا بأصحابو ... إلى قولو: فلقي ا
مأمورة كإني مأمور، حتى يقضى بيني كبينهم، قاؿ: فحبسها اهلل عليو ففتح عليو. الحديث. أتمو 
أبو جعفر الطحاكم، ثم قاؿ: ككل ىذه األحاديث من عبلمات النبوة، كقد حكى علي بن عبد 

ينبغي لمن كاف سبيلو العلم التخلف الرحمن بن المغيرة، عن أحمد بن صالح أنو كاف يقوؿ: ال 
عن حفظ حديث أسماء الذم ركم لنا عنو ) كذا (، ألنو من أجلَّ عبلمات النبوة، قاؿ أبو 

جعفر كىذا كما قاؿ. كفيو لمن كاف دعا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم اهلل عز كجل لو 
، ألف ذلك كاف من رسوؿ اهلل بما دعا بو لو حتى يكوف ذلك المقدار الجليل كالرتبة الرفيعة

صلى اهلل عليو كآلو كسلم ليصلي صبلتو تلك التي احتبس نفسو على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم حتى غربت الشمس في كقتها على غير فوت منها إياه، كفي ذلك ما قد دٌؿ على 

و كآلو كسلم، التغليظ في فوات العصر، كمن ذلك ما قد ركم عن رسوؿ اهلل صلى اهلل علي
حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل، حدثنا سفياف بن عيينة، عن الزىرم، عن سالم، عن أبيو قاؿ: 

 قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من فاتتو صبلة العصر فكأنهما كتر أىلو كمالو ((.
يو كآلو كسلم. قاؿ أبو جعفر: فوقى اهلل عز كجل عليا، ذلك لطاعتو لرسوؿ اهلل صلى اهلل عل

 انتهى المراد.
( كما بعدىا: أنبأنا محمد بن ناصر، أنبأنا عبد الوىاب  336ص  1كفي الؤللئ المصنوعة ) ج 

 بن محمد بن مندة، أنبأنا أبي، حدثنا عثماف بن أحمد التنيس،
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بن الحسن (، حدثنا فضيل بن مرزكؽ، عن إبراىيم 1حدثنا أبو أمية، حدثنا عبيد اهلل بن موسى )
(، عن أسماء بنت عميس، قالت: )) كاف رسوؿ اهلل 2بن الحسن، عن فاطمة بنت الحسين )

صلى اهلل عليو كآلو كسلم يوحى إليو كرأسو في حجر علي، فلم يصل العصر حتى غربت 
الشمس، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: صليت ؟ قاؿ: ال. قاؿ: اللهم إنو  

كطاعة رسولك فاردد عليو الشمس. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها  كاف في طاعتك
 طلعت بعدما غربت ((.

: موضوع -أم ابن الجوزم  -قاؿ الجوزجاني: ىذا حديث منكر مضطرب. كقاؿ المؤلف 
اضطرب فيو الركاة، فركاه سعيد بن مسعود، عن عبيد اهلل بن موسى، عن فضيل، عن عبد 

 ن دينار، عن علي بن الحسن )كذا(، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء.الرحمن بن عبد اهلل ب
 كفضيل ضعفو يحيى. كقاؿ ابن حباف: يركم الموضوعات كيخطئ على الثقات.



كركاه ابن شاىين، حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمداني، حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي، 
د اهلل بن قشير، عن فاطمة بنت علي حدثنا عبد الرحمن بن شريك، حدثنا أبي، عن عركة بن عب

 بن أبي طالب، عن أسماء بو.
كعبد الرحمن قاؿ أبو حاتم كاىي الحديث، كشيخ ابن شاىين ىو ابن عقدة رافضي، رمي 

 بالكذب كىو المتهم بو.
كركاه ابن مردكيو من طريق داكد بن فراىيج، عن أبي ىريرة، قاؿ: )) ناـ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 م كرأسو في حجر علي، كلم يكن صلى العصرعليو كآلو كسل
__________ 

 ( في نسخة الآللي: أبو عبيد اهلل كىو غلط، كىي كثيرة الغلط.1)
 ( في نسخة الآللي: بنت الحسن، كىو غلط. )مؤلف(.2)
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حتى غربت الشمس، فلما قاـ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم دعا لو فردت عليو الشمس 
 غابت ثانية ((.حتى صلى ثم 

( عقيب ما أكرده من كبلـ ابن 337/ ص 1داكد، ضعفو شعبة، قاؿ السيوطي في الآللى )ج 
الجوزم: قلت: فضيل الذم أعل بو ) في نسخة الآللى أعلى كىو غلط ( الطريق األكؿ ثقة 

 صدكؽ، احتج بو مسلم في صحيحو، كأخرج لو األربعة. انتهى.
فقاؿ: فضيل بن مرزكؽ األغر الرءاسي كوفي، ركل عن أبي قلت: ترجم ابن أبي حاتم لفضيل، 

 إسحاؽ الهمداني، كعدم بن ثابت، كشقيق بن عقبة، كعطية العوفي.
ركل عنو سفياف الثورم، كأبو نعيم، أم الفضل بن دكين، كقبيصة، كعبد اهلل بن صالح بن 

 مسلم العجلي، كالحسن بن عطية، كعلي بن الجعد سمعت أبي يقوؿ ذلك.
بد الرحمن، نا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قاؿ: نا المثنى بن معاذ، قاؿ: نا أبي، نا ع

 عن فضيل بن مرزكؽ ؟ فقاؿ: ثقة. -يعني الثورم  -قاؿ: سألت سفياف 
حدثنا علي بن أبي طاىر فيما كتب إلي، حدثنا أبو بكر األشر، قاؿ: قلت ألبي عبد اهلل أحمد 

 ؟ قاؿ: ال أعلم إال خيرا.بن حنبل: فضيل بن مرزكؽ 
نا عبد الرحمن، نا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي، قاؿ: سمعت يحيى بن معين يقوؿ: 

فضيل بن مرزكؽ ثقة. نا عبد الرحمن، قاؿ: سألت أبي عن فضيل بن مرزكؽ ؟ فقاؿ: ىو 
 صدكؽ، صالح الحديث يهم كثيرا يكتب حديثو. قلت: يحتج بو ؟ قاؿ: ال. انتهى.
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فركاية ابن الجوزم عن يحيى بن معين أنو ضعفو ال نسلم صحتها، بل الراجع أنو كثقو. 
كالتضعيف ركاه ابن حباف في ترجمة فضيل من كتاب المجركحين، فقاؿ: سمعت الحنبلي 

يقوؿ: سمعت أحمد بن زىير يقوؿ: سئل يحيى بن معين عن فضيل بن مرزكؽ ؟ فقاؿ: 
 ضعيف. انتهى.

ال يوثق بو في مثل ىذا لما قدمنا في الرد على رياض مقبل، كالحنبلي محمد بن كابن حباف 
صالح لم أجد لو ترجمة، كأحمد بن زىير ىو أبو بكر بن أبي خيثمة، ترجم لو الخطيب في 

تاريخو فأطراه، كذكره الذىبي، كابن حجر في لساف الميزاف، ألجل مذىبو في القدر على حد 
حاتم فإنما معناه أنو ال يحتج بو عنده إذا انفرد، كىو معارض بتوثيق  تعبيرىم، كأما تضعيف أبي

 سفياف فهو أعرؼ بو، ألنو ركل عنو كما ىو مذكور في ترجمتو، كأبو حاتم متأخر عن زمانو.
 كقد يكوف أبو حاتم اعتمد ركاية غير صحيحة عن فضيل كاعتبرىا دليبلن على ضعفو.

صب ضد من يخالف مذىبو، مع أف الركاية عنو التي ركاىا كأما ابن حباف فهو مجازؼ يغلبو التع
ابن الجوزم ينظر في صحتها عنو، ألنو ترجم لفضيل في كتابو المجركحين، كلم يذكر الكلمة 
التي ركاىا ابن الجوزم يركم الموضوعات، بل قاؿ في ترجمتو: كالذم عندم أف كل ما ركل 

أ فضيل منها، كفيما كافق الثقات من الركايات عن عطية من المناكير يلزؽ ذلك كلو بعطية كيبر 
عن األثبات يكوف محتجا بو، كفيما انفرد على الثقات ما لم يتابع عليو يتنكب عنها في 

 االحتجاج بها. انتهى المراد.
كلعل ابن الجوزم ركل بعض كبلمو بالمعنى، كحذؼ ىذا الكبلـ الذم نقلناه عن ابن حباف، 

 لوضع، فقد دلس كذلك منليوىم أف ابن حباف رماه با
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تحريف الكبلـ عن مواضعو، كلم يذكر ذلك ابن حجر في ترجمة فضيل في تهذيب التهذيب، 
بل ذكر توثيقا كمدحا عن سفياف كالشافعي، كابن معين كغيرىم، كذكر تضعيفا خفيفا عن بعض 

 أىل الحديث، راجع ترجمتو في تهذيب التهذيب.
( ردا على ابن الجوزم لما قاؿ: كعبد  337ص  1لمصنوعة ) ج قاؿ السيوطي في الؤللئ ا

 رجاؿ السند الثاني. قاؿ أبو حاتم: كاىي الحديث. -أم: أحد  -الرحمن 
قاؿ السيوطي: كعبد الرحمن بن شريك كإف كىاه أبو حاتم فقد كثقو غيره، كركل عنو البخارم 



م ركل عنو بدكف كاسطة، فإنو في األدب. قلت: ظاىر ترجمتو في تهذيب التهذيب إف البخار 
قاؿ فيها: )بخ( عبد الرحمن بن شريك بن عبد اهلل النخعي الكوفي، ركل، عن أبيو، كعنو 

البخارم في كتاب األدب، كأبو كريب، كمحمد بن عبد اهلل بن نمير، كأحمد بن عثماف بن 
ىو ابن أخيو، حكيم، كأبو شيبة بن أبي بكر بن أبي شيبة، كمحمد بن بشر بن شريك النخعي، ك 
 كمحمد بن أبي غالب العوفي، كمحمد بن مسلم بن كارة، كغيرىم. انتهى المراد.

قاؿ السيوطي في الؤللئ ردا على ابن الجوزم على كبلمو في السند الثاني: كابن عقدة من كبار 
 الحفاظ، كالناس مختلفوف في مدحو كذمو.

 قاؿ الدارقطني: كذىب من اتهمو بالوضع.
 ا يتهمو بوضع األباطيل.كقاؿ سلمة: م

كقاؿ أبو علي الحافظ: أبو العباس إماـ حافظ، محلو محل من يسأؿ عن التابعين كأتباعهم. 
 انتهى.

قلت: أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة، لو ترجمة عظيمة في تاريخ الخطيب ) ج 
 (، عد فيها كثيرا من المحدثين ركل عنهم، ثم قاؿ: ككاف 14ص  5
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حافظا علما مكثرا، جىمىع التراجم كاألبواب كالمشيخة، كأكثر الركاية كانتشر حديثو، كركل عنو 
الحفاظ كاألكابر مثل أبي بكر بن الجعابي، كعبد اهلل بن عدم الجرجاني، كأبي القاسم 

الطبراني، كمحمد بن المظفر، كأبي الحسن الدارقطني، كأبي حفص بن شاىين، كعبد اهلل بن 
سى الهاشمي، كعمر بن إبراىيم الكتاني، كأبي عبد اهلل المرزباني، كمن في طبقتهم كبعدىم، مو 

ثم قاؿ الخطيب: كعقدة ىو كالد أبي العباس، كإنما لقب بذلك لعلمو بالتصريف كالنحو، ثم 
 ساؽ في ترجمة عقدة كساؽ قصة تدؿ على كرعو.

كا، كإنما سمي عقدة ألجل تعقيده في ثم قاؿ ابن النجار: ككاف عقدة زيديا، ككاف كرعا ناس
التصريف، ككاف كراقا جيد الخط، ككاف ابنو أبو العباس أحفظ مىن كاف في عصرنا للحديث، ثم 

ساؽ الخطيب ركايات في ىذا المعنى، منها: قولو: أخبرني محمد بن علي المقرئ، أخبرنا 
فظ يقوؿ: ما رأيت أحدا محمد بن عبد اهلل بن أحمد النيسابورم، قاؿ: سمعت أبا علي الحا

 أحفظ لحديث الكوفيين من أبي العباس بن عقدة.
حدثني محمد بن علي الصورم بلفظو قاؿ: سمعت عبد الغني بن سعيد الحافظ يقوؿ: سمعت 

أبا الفضل الوزير يقوؿ: سمعت علي بن عمر كىو الدارقطني يقوؿ: أجمع أىل الكوفة أنو لم 



 لى زمن أبي العباس بن عقدة أحفظ منو.يػىرى ًمن زمن عبد اهلل بن مسعود إ
حدثنا علي بن أبي علي البصرم، عن أبيو قاؿ: سمعت أبا الطيب أحمد بن الحسن بن ىرثمة 

يقوؿ: كنا بحضرة أبي العباس بن عقدة الكوفي المحدث نكتب عنو، كفي المجلس رجل 
 ىاشمي إلى جانبو فجرل حديث حفاظ الحديث، فقاؿ أبو
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أنا أجيب في ثبلث مائة ألف حديث من حديث أىل البيت ىذا سول غيرىم كضرب العباس: 
 بيده على الهاشمي.

حدثنا الصورم قاؿ: سمعت عبد الغني بن سعيد يقوؿ: سمعت أبا الحسن علي بن عمر يقوؿ: 
سمعت أبا العباس بن عقدة يقوؿ: أنا أجيب في ثبلث مائة ألف حديث من حديث أىل البيت 

 و الحسن: ككاف أبو عقدة أنحا الناس.خاصة، قاؿ أب
حدثنا محمد بن يوسف النيسابورم لفظا، أخبرنا محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدكيو 

الحافظ، قاؿ: سمعت أبا بكر بن أبي داـر الحافظ بالكوفة، يقوؿ: سمعت أبا العباس أحمد 
 بن محمد بن سعيد، يقوؿ: أحفظ ألىل البيت ثبلث مائة ألف حديث.

ؽ الخطيب في ىذا المعنى حتى قاؿ: حدثني الصورم قاؿ: قاؿ لي عبد الغني بن سعيد: كسا
سمعت أبا الحسن الدارقطني يقوؿ: كاف أبو العباس بن عقدة يعلم ما عند الناس كال يعلم 

الناس ما عنده، كساؽ في ىذا كذكر قصة لو مع أبي صاعد بسبب غلطة من أبي صاعد، كذكر 
من أصحاب أبي صاعد. ثم قاؿ: أخبرني محمد بن علي المقرئ،  أف ابن عقدة كاف يخاؼ

حدثنا محمد بن عبد اهلل أبو عبد اهلل النيسابورم قاؿ: قلت ألبي علي الحافظ: إف بعض الناس 
يقولوف في أبي العباس. قاؿ: فيما ذا ؟ قلت: في تفرده بهذه المقحمات عن ىؤالء 

باس إماـ حافظ محلو محل من يسأؿ عن التابعين المجهولين. قاؿ: ال تشتغل بمثل ىذا أبو الع
 كأتباعهم. ثم قاؿ: كتكلم فيو مطين بآخرة لما حبس كتبو عنو. انتهى.

( في رده على ابن الجوزم في السند  337ص  1قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 
 -أم: ابن فراىيج  -الثالث لحديث: )) رد الشمس (( كداكد 
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 كضعفو آخركف، ثم الحديث صرح جماعة من األئمة كالحفاظ بأنو صحيح.كثقو قـو 
قاؿ القاضي عياض في الشفاء: أخرج الطحاكم في مشكل الحديث عن أسماء بنت عميس 

من طريقين، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يوحى إليو كرأسو في حجر علي، فذكر ىذا 
 الحديث.

 ثابتاف، كركاتهما ثقات.قاؿ الطحاكم: كىذاف الحديثاف 
ثم قاؿ السيوطي: كالحديث األكؿ أخرجو الطبراني، حدثنا الحسين بن إسحاؽ التسترم، 

حدثنا عثماف بن أبي شيبة ) ح (، كحدثنا عبيد بن سناـ، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قاال: 
 .-يعني السند الماضي ذكره كالحديث  -حدثنا عبيد اهلل بن موسى بو 

لسيوطي: ) ك ( أخرجو العقيلي، حدثنا أحمد بن داكد، حدثنا عمار بن مطر، حدثنا ثم قاؿ ا
 فضيل بن مرزكؽ بو. كقاؿ عمار: الغالب على حديثو الوىم. انتهى.

قاؿ السيوطي: كمن طرقو ما أخرجو الخطيب في تلخيص المتشابو، قاؿ: حدثنا يوسف بن 
يد بن سعيد، حدثنا المطلب بن زياد، عن يعقوب النيسابورم، حدثنا عمرك بن حماد، حدثنا سو 

إبراىيم بن حياف، عن عبد اهلل بن الحسين ) كذا (، عن فاطمة الصغرل ابنة الحسين، عن 
الحسين بن علي قاؿ: )) كاف رأس رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في حجر علي ككاف 

اؿ: اللهم إنك تعلم أنو كاف يوحى إليو، فلما سرم عنو قاؿ: يا علي صليت العصر ؟ قاؿ: ال. ق
 في حاجتك كحاجة رسولك فرد عليو الشمس، فردىا عليو فصلى علي كغابت الشمس ((.
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قاؿ الخطيب: إبراىيم بن حياف كوفيى في عداد المجهولين، كأخرجو أبو بشر الدكالبي في 
 الذرية الطاىرة قاؿ: حدثني إسحاؽ بن يونس، حدثنا سويد بن سعيد بو.

ؿ السيوطي: ثم كقفت على جزء مستقل في جمع طرؽ ىذا الحديث تخريج أبي الحسن قا
شاذاف الفضلي، كىاأنا أسوقو ىنا ليستفاد، قاؿ: أنبأنا أبو الحسن أحمد بن عمير، حدثنا 
إبراىيم بن سعيد الجوىرم، حدثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك، عن أبيو، عن داكد بن 

عمارة بن فيركز، عن أبي ىريرة، )) أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  فراىيج، عن أبي ىريرة، كعن
كآلو كسلم أنزؿ عليو حين انصرؼ من العصر كعلي بن أبي طالب قريبا منا ) كذا (، كلم يكن 

عليا ) كذا ( أدرؾ الصبلة، فاقترب علي إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأسنده إلى 
 عليو كآلو كسلم حتى غابت الشمس، فالتفت رسوؿ اهلل صدره، فلم يسر عن النبي صلى اهلل

صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: من ىذا ؟ فقاؿ علي: يا رسوؿ اهلل، أنا لم أصل العصر كقد 



غابت الشمس، فالتفت فقاؿ: اللهم اردد الشمس على علي حتى يصلي، فرجعت الشمس 
 لموضعها الذم كانت فيو حتى صلى علي ((.

أبو الحسن أحمد بن عمير، حدثنا أحمد بن الوليد بن برد األنطاكي، حدثنا كقاؿ: حدثنا 
محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، حدثنا محمد بن موسى القطرم ) كذا كالصواب بالفاء (، 
عن عوف بن محمد، عن أمو أـ جعفر، عن جدتها أسماء بنت عميس، )) أف رسوؿ اهلل صلى 

لصهباء ثم أنفذ عليا في حاجة، فرجع كقد صلى رسوؿ اهلل اهلل عليو كآلو كسلم صلى الظهر با
صلى اهلل عليو كآلو كسلم العصر، فوضع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم رأسو في حجر 

علي فناـ فلم يحركو حتى غابت الشمس، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: اللهم إف 
 عبدؾ
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و على نبيو فرد عليو شرقها ((. قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى عليا احتسب ) كذا ( بنفس
كقعت على الجباؿ كعلى األرض، فقاـ علي فتوضأ كصلى العصر ثم غابت الشمس، كذلك في 

 الصبهاء في غزكة خيبر.
حدثنا أبو الحسن علي بن إبراىيم بن إسماعيل بن كعب الدقاؽ بالموصل، حدثنا علي بن جابر 

د الرحمن بن شريك، حدثنا أبي، حدثنا عركة بن عبد اهلل بن قشير، قاؿ: األكدم، حدثنا عب
دخلت على فاطمة ابنة علي األكبر فقالت: حدثتني أسماء ابنة عميس )) أف النبي صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم أكحي إليو فستره علي بثوبو حتى غابت الشمس، فلما سرم عن النبي صلى 

لي صليت العصر ؟ قاؿ: ال. ] قاؿ [: اللهم اردد الشمس على اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: يا ع
 علي ((. قالت: فرجعت الشمس حتى رأيتها في نصف الحجر، أك قالت: نصف حجرتي.

حدثنا أبو الفضل محمد بن عبيد اهلل القصار بمصر، حدثنا يحيى بن أيوب العبلؼ، حدثنا 
خبرني محمد بن موسى، عن عوف أحمد بن صالح، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، أ

بن محمد، عن أمو أـ جعفر، عن أسماء ابنة عميس )) أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم 
صلى الظهر بالصهباء، ثم أرسل عليا في حاجة فرجع كقد صلى النبي صلى اهلل عليو كآلو 

حتى غابت  كسلم، فوضع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم رأسو في حجر علي فلم يحركو
الشمس، فقاؿ: اللهم إف عبدؾ عليا احتسب بنفسو على نبيو فرد عليو شرقها ((. قالت 

أسماء: طلعت الشمس حتى كقعت على الجباؿ كعلى األرض فقاـ علي فتوضأ فصلى العصر 
 ثم غابت الشمس، كذلك بالصهباء في غزكة خيبر.



اضي بأنطاكية، حدثنا علي بن عبد حدثنا أبو محمد الصابوني، عن عبيد اهلل بن الحسين الق
 الرحمن بن المغيرة، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا أحمد بن فديك نحوه.
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 قاؿ أحمد بن صالح: ىذه دعوة النبي فبل تستكثر. أخرجو الطبراني في الكبير.
 حدثنا إسماعيل بن الحسين الحقاؼ ) كذا (، حدثنا أحمد بن صالح بو.

مد بن الحسين األشناني، حدثنا إسماعيل بن إسحاؽ الراشدم، حدثنا حدثنا أبو جعفر مح
يحيى بن سالم، عن صباح المركزم، عن عبد الرحمن بن عبد اهلل بن دينار، عن عبد اهلل بن 

الحسن، عن أمو فاطمة بنت حسين، عن أسماء ابنة عميس قالت: )) اشتغل علي مع رسوؿ 
الغنائم يـو خيبر حتى غابت الشمس، فقاؿ رسوؿ اهلل اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في قسمة 

صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا علي صليت العصر ؟ قاؿ: ال يا رسوؿ اهلل، فتوضأ رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم كجلس في المسجد فتكلم بكلمتين أك ثبلثة ) كذا ( كأنها من كبلـ 

علي فتوضأ كصلى العصر، ثم تكلم رسوؿ اهلل الجيش ) كذا ( فارتجعت الشمس كهيئتها فقاـ 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم بمثل ما تكلم بو قبل ذلك فرجعت الشمس إلى مغربها، فسمعت لها 

 صريرا كالمنشار في الخشبة، كطلعت الكواكب ((.
حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى الجرادم بالموصل، حدثنا علي بن المنذر، حدثنا محمد بن 

ثنا فضيل بن مرزكؽ، عن إبراىيم بن الحسن، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء بنت فضيل، حد
عميس قالت: )) كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا نزؿ عليو الوحي يكاد يغشى 

عليو، فأنزؿ عليو يوما كرأسو في حجر علي حتى غابت الشمس، فرفع رسو اهلل صلى اهلل عليو 
صليت العصر يا علي ؟ قاؿ: ال يا رسوؿ اهلل. فدعا اهلل فرد عليو كآلو كسلم رأسو فقاؿ: 

الشمس حتى صلى العصر ((. قالت: فرأيت الشمس بعد ما غابت حين ردت حتى صلى 
 العصر. أخرجو الطبراني.

 حدثنا جعفر بن أحمد بن سناف الواسطي، حدثنا علي بن المنذر بو.
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شق، حدثني علي بن العباس، حدثنا عباد بن يعقوب، أخبرني أبو طالب محمد بن صبيح بدم
حدثنا علي بن ىاشم، عن صباح بن يحيى، عن عبد اهلل بن الحسين بن جعفر، عن حسين 



المقتوؿ، عن فاطمة بنت علي، عن أـ الحسن بنت علي، عن أسماء بنت عميس قالت: )) لما 
شمس فسأؿ النبي صلى اهلل كاف يـو خيبر شغل علي بما كاف من قسمو الغنائم حتى غابت ال

عليو كآلو كسلم عليا: ىل صليت العصر ؟ قاؿ: ال. فدعا اهلل تعالى فارتفعت حتى توسطت 
المسجد فصلى علي فلما صلى غابت الشمس قاؿ: ) كذا ( فسمعت لها صريرا كصرير 

 المنشار في الخشبة ((.
ؿ عبد اهلل بن الحارث بن كحدثنا عباد، حدثنا علي بن ىاشم، عن صباح، عن أبي سلمة مولى آ

نوفل، عن محمد بن جعفر بن محمد بن علي، عن أمو أـ جعفر بنت محمد، عن جدتها أسماء 
بنت عميس قالت: )) كاف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم في ىذا المكاف كمعو علي إذ أغمي 

اؿ: يا عليو فوضع رأسو في حجر علي، فلم يزؿ كذلك حتى غابت الشمس، ثم أفاؽ فقعد فق
علي ىل صليت ؟ قاؿ: ال. قاؿ: اللهم إف عليا كاف في طاعتك كطاعة رسولك فاردد عليو 

الشمس فخرجت من تحت ىذا الجبل كأنما خرجت من تحت سحابة، فقاـ علي فصلى فلما 
 فرغ آبت مكانها ((.

أبو إسحاؽ  حدثنا عبيد اهلل بن الفضل التهياني الطائي، حدثنا عبد اهلل بن كثير بن عفير، حدثنا
إبراىيم بن رشيد الهاشمي الخراساني، حدثنا يحيى بن عبد اهلل بن حسن بن حسن بن علي بن 

أبي طالب، قاؿ: أخبرني أبي، عن أبيو، عن جده، عن علي بن أبي طالب قاؿ: )) لما كنا 
بخيبر شهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في قتاؿ المشركين، فلما كاف من الغد ككاف 

 مع صبلة العصر، جئتو كلم أصل صبلة
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العصر، فوضع رأسو في حجرم فناـ فاستثقل فلم يستيقظ حتى غربت الشمس، فقلت: يا 
رسوؿ اهلل ما صليت صبلة العصر كراىية أف أكقظك من نومك، فرفع يده ثم قاؿ: اللهم إف 

الحاؿ في كقت العصر  عبدؾ تصدؽ بنفسو على نبيك فأردد عليو شرقها. قاؿ: فرأيتها على
 بيضاء نقية حتى قمت، ثم توضأت ثم صليت ثم غابت ((.

حدثنا أبو الحسن بن صفوة، حدثنا الحسن بن علي بن محمد العلوم الطبرم، حدثنا أحمد بن 
العبلء الرازم، حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم التيمي، حدثنا محل ) كذا ( الضبي، عن إبراىيم 

ذر، قاؿ علي يـو الشورل: )) أنشدكم باهلل ىل فيكم من ردت لو  النخعي، عن علقمة، عن أبي
الشمس غيرم حين ناـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كجعل رأسو في حجرم حتى غابت 

الشمس فانتبو فقاؿ: يا علي صليت العصر ؟ قلت: اللهم ال. فقاؿ: اللهم ارددىا عليو فإنو  



 كاف في طاعتك كطاعة رسولك ((.
أبو الحسن خيثمة بن سليماف، حدثنا عثماف بن خرزاف، حدثنا محفوظ بن بحر، حدثنا  حدثنا

الوليد بن عبد اهلل بن عبد الواحد، حدثنا معقل بن عبيد اهلل، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد 
اهلل، )) أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أمر الشمس أف تتأخر ساعة من النهار فتأخرت 

 النهار ((. انتهى ما في الجزء من الطرؽ. انتهى.ساعة من 
قلت: يعني الجزء الذم ىو تخريج أبي الحسن شاذاف الفضلي الذم ذكره السيوطي فيما مر 

 مما نقلناه من ىذه األساند.
ثم قاؿ السيوطي: كحديث جابر، أخرجو الطبراني في األكسط من طريق الوليد بن عبد الواحد. 

 الزبير إال معقل، كال عنو إال الوليد.كقاؿ: لم يركه عن أبي 

(1/204) 

 

كركل عن ابن أبي شيبة في مسنده طرقا ) كذا ( من حديث أسماء، كىو قولها: )) كاف النبي 
 صلى اهلل عليو كآلو كسلم يوحى إليو كرأسو في حجر علي (( لم يزد على ذلك.

ي البداية كالنهاية، كلكنو كقد أخرج حديث: )) رد الشمس لعلي عليو السبلـ (( ابن كثير ف
استبعد ذلك كقد رددنا على سبب االستبعاد بما يأتي، فجىدَّ كاجتهد في تضعيف الركايات 
كسلك طريقة كطريقة ابن الجوزم، كلكنا ننقل ما أكرده من األسانيد ليعرؼ أف الطرؽ كثيرة 

د تقوية الركايات يقوم بعضها بعضا، كنحذؼ كبلمو في األحاديث بتضعيف الركايات، ألنا نري
بكثرة الطرؽ، ككثرتها تدؿ على أف للحديث أصبل، كألف كبلمو على األسانيد دعاكل يعرؼ مما 

أكردناه في ىذا الكتاب أنو ال يعمل بها، كألنو يطوؿ الكبلـ بذكرىا، كالجواب عنها كبعض 
ؿ ىذا السند الرجاؿ مذكور في ىذا الكتاب بما يرد على ابن كثير، كبعض كبلمو جملي كأف يقو 

ضعيف، كال يبين سبب ضعفو، فرجحنا ترؾ ذلك ألف بعض األسانيد كإف كاف كحده ضعيفا، 
فهو يقول باقترانو باألسانيد الكثيرة الموافقة لو في المعنى، فإليك ما أكرده في الحديث مع 

 اختصاره.
ما ( كما بعدىا من الصفحات عدة صفحات: فأ 77ص  6قاؿ في البداية كالنهاية ) ج 

حديث: رد الشمس بعد مغيبها، فقد أنباني شيخنا المسند الرحلة بهاء الدين القاسم بن المظفر 
بن تاج األمناء بن عساكر ] أذنا ك [ قاؿ: أخبرنا الحافظ أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن 

: عساكر المشهور بالنسابة، قاؿ: أخبرنا أبو المظفر بن القشيرم، كأبو القاسم المستملي، قاال



يعني بها ] كذا  -ثنا أبو عثماف المحبر، أنا أبو محمد عبد اهلل بن محمد بن الحسن الدبا 
 يظهر أنو نسبو إلى بلده كقاؿ بها
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أنبأنا محمد بن أحمد بن محبوب كفي حديث ابن القشيرم، ثنا أبو العباس  -أم: حدثو بها [ 
 المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود )ح(.

أبو القاسم بن عساكر: ك، أنبأنا أبو الفتح الماىاني، أنا شجاع بن علي، أنا أبو قاؿ الحافظ 
عبد اهلل بن مندة، أنا عثماف بن أحمد الننسي، أنا أبو أمية محمد بن إبراىيم، قاؿ: حدثنا عبيد 
اهلل بن موسى، ثنا فضيل بن مرزكؽ، عن إبراىيم بن الحسن زاد أبو أمية: ابن الحسن ) أم قاؿ 

أمية: إبراىيم بن الحسن بن الحسن (، عن فاطمة بنت الحسين، عن أسماء بنت عميس أبو 
قالت: )) كاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يوحى إليو كرأسو في حجر علي فلم يصل 

العصر حتى غربت الشمس، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: صليت العصر ((. 
يا علي ؟ قاؿ: ال. قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كقاؿ كقاؿ أبو أمية: )) صليت 

أبو أمية: فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: اللهم إنو كاف في طاعتك كطاعة نبيك ((. 
كقاؿ أبو أمية: )) رسولك فاردد عليو الشمس ((. قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت 

 بعد ما غربت.
الفرج ابن الجوزم في الموضوعات من طريق أبي عبد اهلل بن مندة كما تقدـ، كمن  كقد ركاه أبو

 طريق أبي جعفر العقيلي.
 ثنا أحمد بن داكد، ثنا عمار بن مطر، ثنا فضيل بن مرزكؽ، فذكره.

كبو قاؿ الحافظ بن عساكر قاؿ )كذا(: كأخبرنا أبو محمد، عن ) كذا( طاككس، أنا عاصم بن 
مرك بن مهدم، أنا أبو العباس بن عقدة، ثنا أحمد بن يحيى الصوفي، حدثنا الحسن، أنا أبو ع

عبد الرحمن بن شريك، حدثني أبي، عن عركة بن عبد اهلل بن قشير قاؿ: )) دخلت على 
فاطمة بنت علي فرأيت في عنقها خرزة، كرأيت في يديها مسكتين غليظتين كىي عجوز كبيرة، 

 فقلت لها: ما ىذا ؟ فقالت:
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إنو يكره للمرأة أف تتشبو بالرجاؿ، ثم حدثتني أف أسماء بنت عميس حدثتها أف علي بن أبي 
طالب دفع إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كقد أيكحي إليو فجللو بثوبو فلم يزؿ كذلك حتى 

أدبرت الشمس، يقوؿ: غابت أك كادت أف تغيب، ثم إف نبي اهلل سرم عنو، فقاؿ: أصليت يا 
لي ؟ قاؿ: ال. فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: اللهم رد على علي الشمس فرجعت ع

 حتى بلغت نصف المسجد ((.
 قاؿ عبد الرحمن: كقاؿ أبي: حدثني موسى الجهني نحوه. انتهى.

قلت: السند األكؿ من ىذه األسانيد ابتداؤه في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر 
بعة الثانية، كلفظو: أخبرنا أبو المظفر بن القشيرم، كأبو القاسم ( في الط283/ص2)ج

المستملي...إلخ باختبلؼ يسير، فهناؾ البجيرم مكاف المجبر، كخٌرج الحديث المحقق، 
(: كينبغي لنا أف نذكر ىاىنا ما كصل إلينا من ركايات إبراىيم بن الحسن، 285فقاؿ في )ص

ركاه غيره فاطمة عن أسماء تحفظا على سياؽ  عن فاطمة بنت الحسين عن أسماء، ثم ما
 المؤلف، ثم نذكر ما ركاه غير أسماء... إلخ، راجعو فإنو مفيد جدا.

( من ترجمة اإلماـ علي من 292/ص2كأما السند الثاني من سندم ابن عساكر فهو في )ج
نا أبو تاريخ ابن عساكر، كلفظو: أخبرنا أبو محمد بن طاككس، أنبأنا عاصم بن الحسن، أخبر 

عمر بن مهدم، أنبأنا أبو العباس بن عقدة... إلخ، ففي ىذا أبو محمد بن طاككس، كلعلو 
الصواب، كىناؾ أبو محمد، عن طاككس كلم يتكلم في السند األكؿ، كإف كانت نسخة البداية 
 كالنهاية توىم أنو تكلم فيو، فهو خطأ في المطبعة، حيث حكى أف بعضهم تكلم في الحديث.

كبو قاؿ الحافظ ابن عساكر، فجعلوىا الحقة بالكبلـ األكؿ، كإنما ىي أكؿ السند ثم قاؿ 
 الثاني، نعم تكلم ابن عساكر في السند الثاني كالحديث، فقاؿ عقيب
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السند الثاني: ىذا حديث منكر، كفيو غير كاحد من المجاىيل، كقد أجاب عنو المحقق في 
متن الحديث غير منكر، ألنو يدؿ على آية من آيات اهلل، حاشيتو بما يكفي كيشفي، فحقق أف 

كدليل من دالئل قدرتو، كىو أيضان من أعبلـ النبوة، كحقق أف رجاؿ السند غير مجاىيل، فقاؿ: 
كأما سند الحديث فجميع سلسلتو إما من الحفاظ األجبلء، كإما من رجاؿ الصحاح، أما شيخ 

فلو لم يكونا  -يعني ابن عساكر  -المصنف المصنف كشيخ شيخو، فهما من ثقات مشائخ 
عنده بموثوقين لم يكثر عنهما بل لم ينقل عنهما من غير غمز فيهما، كسيجيء قريبان أف 

المصنف يركيو عن جماعة أخر من كبار الحفاظ كشيوخو، كأما أبو عمر بن مهدم كأبو العباس 



اء عليهم، كشرح حالهم كتوضيح بن عقدة، فهما من أكابر الحفاظ، ككتب التراجم مفعمة بالثن
 البديهيات، كمن أراد فعليو بتاريخ بغداد، كتذكرة الحفاظ، كغيرىما من كتب التراجم.

( فهو 264كأما أحمد بن يحيى بن زكريا الصوفي األكدم أبو جعفر الكوفي العابد المتوفي )
، ( كقد كثقو أبو حاتم186/ص7من رجاؿ الصحاح، كمترجم في تهذيب التهذيب )ج

 كالنسائي، كابن حباف.
كأما عبد الرحمن بن شريك القاضي كأبوه، فهما أيضا من رجاؿ الصحاح، كمترجماف في 

 (.194/ص6، كج333/ص4تهذيب التهذيب )ج
كأما عركة بن عبد اهلل بن قشير أبو مهل الجعفي الكوفي، فهو أيضا من رجاؿ الصحاح، 

 أبو زرعة كلم يجرحو أحد.(، كقد كثقو 186/ص7كمترجم في تهذيب التهذيب )ج
كأما موسى بن عبد اهلل أك عبد الرحمن الجهني في السند الثاني، فهو أيضا من رجاؿ الصحاح، 

 كىم متفقوف على مدحو كعظيم مكانتو، راجع ترجمتو من كتاب
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(، ىذا سند الحديث كىذا متنو، فأين المنكر كالمجاىيل 354/ص10تهذيب التهذيب )ج
كىذا غير خفي على المصنف الحافظ، كلكن خاؼ المسكين لو سكت من أف يثبوا فيهما ؟! 

عليو، كيوطئوه بأرجلهم كما أكطأكا الحافظ النسائي، أك يخرقوا كتبو كيهجركه كما ىجركا 
 الحافظ الواسطي، لما ركل حديث الطير. انتهى. كقد ذكر شواىد للسند فراجعو.

(: كقاؿ 6( من )ج78كالنهاية، البن كثير قاؿ في )صكلنرجع إلى تخريج الحديث في البداية 
الحافظ أبو بشر الدكالبي في كتابو الذرية الطاىرة: ثنا إسحاؽ بن يونس، ثنا سويد بن سعيد، 

ثنا المطلب بن زياد، عن إبراىيم بن حباف )كذا(، عن عبد اهلل بن حسن، عن فاطمة بنت 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم في حجر علي  الحسين، عن الحسين، قاؿ: )) كاف رأس رسوؿ اهلل

( فصل في إيراد 80كىو يوحى إليو ((، فذكر الحديث بنحو ما تقدـ. ثم قاؿ ابن كثير في )ص
طرؽ ىذا الحديث من أماكن متفرقة: كقد جمع فيو أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل بن أحمد 

م النواصب الشُّمس، كقاؿ: الحسكاني جزأن كسماه: مسألة في تصحيح حديث الشمس، كترغي
قد ركم ذلك من طريق أسماء بنت عمي،س كعلي بن أبي طالب، كأبي ىريرة، كأبي سعيد 

الخدرم، ثم ركاه من طريق أحمد بن صالح المصرم، كأحمد بن الوليد األنطاكي، كالحسن بن 
 داكد، ثبلثتهم، عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، كىو ثقة. أخبرني محمد بن موسى

الفطرم المدني كىو ثقة أيضان، عن عوف بن محمد قاؿ: كىو ابن محمد بن الحنفية، عن أيمو أـي 



جعفر بنت محمد بن جعفر بن أبي طالب، عن جدتها أسماء بنت عميس، )) أف رسوؿ اهلل 
صلى اهلل عليو كآلو كسلم صلى الظهر بالصهباء من أرض خيبر، ثم أرسل عليا في حاجة فجاء 

 ؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم العصر فوضع رأسو في حجر علي، كلمكقد صلى رسو 

(1/209) 

 

يحركو حتى غربت الشمس، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: اللهم إف عبدؾ عليا 
احتبس نفسو على نبيو، فرد عليو شرقها ((، قالت أسماء: فطلعت الشمس حتى رفعت على 

لى العصر ثم غابت الشمس. قاؿ ابن كثير: ثم أكرده ىذا الجباؿ فقاـ علي فتوضأ، كص
من طريق الحسين بن الحسن األشقر، كىو شيعي جلد،  -يعني الحسكاني  -المصنف 

كضعفو غير كاحد، عن الفضيل بن مرزكؽ، عن إبراىيم بن الحسين )كذا( بن الحسن، عن 
اؿ: كقد ركاه، عن فاطمة بنت الحسين الشهيد، عن أسماء بنت عميس، فذكر الحديث. ق

فضيل بن مرزكؽ جماعة، منهم عبيد اهلل بن موسى، ثم أكرده من طريق أبي جعفر الطحاكم، 
من طريق عبد اهلل )كذا(، كقد قدمنا ركايتنا لو من حديث سعيد بن مسعود، كأبي أمية 

 الطرسوسي، عن عبيد اهلل بن موسى العبسي، كىو من الشيعة، ثم أكرده ىذا المصنف من طريق
أبي جعفر العقيلي، عن أحمد بن داكد، عن عمار بن مطر، عن فضيل بن مرزكؽ، كاألغر 

الرقاشي، كيقاؿ: الركاسي أبو عبد الرحمن الكوفي، مولى بني عنزة، كثقو الثورم، كابن عيينة، 
كقاؿ: ال أعلم إال خيرا، كقاؿ ابن معين: ثقة، كقاؿ مرة: صالح كلكنو شديد التشيع، كقاؿ مرة: 

أس بو، كقاؿ أبو حاتم: صدكؽ صالح الحديث، يهم كثيرا، يكتب حديثو كال يحتج بو، ال ب
كقاؿ عثماف بن سعيد الدارمي: يقاؿ إنو ضعيف، كقاؿ النسائي: ضعيف، كقاؿ ابن عدم: أرجو 
أف ال بأس بو، كقاؿ ابن شعباف: منكر الحديث جدان، كاف يخطئ على الثقات كيركم عن عطية 

 ل لو مسلم كأىل السنن األربعة. انتهى.الموضوعات، كقد رك 
كقولو في السند: عن إبراىيم بن الحسين غلط مطبعي، فقد ذكره المؤلف ابن كثير مرة أخرل 

أم شيخ األغر في  -بلفظ: عن إبراىيم بن الحسن كىو الصواب، قاؿ ابن كثير على أف شيخو 
 ىذا إبراىيم بن الحسن بن علي -متابعتو البن فضيل 
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بن أبي طالب، ليس بذلك المشهور، كلم يرك لو أحد من أصحاب الكتب المعتمدة، كال ركل 
عنو غير الفضيل بن مرزكؽ ىذا، كيحيى بن المتوكل قالو أبو حاتم، كأبو زرعة الرازياف، كلم 

 يتعرضا لجرح كال تعديل.
ملة، كقد كاف قلت: أما عدـ شهرتو بالحديث، فسببها عند القـو إعراضهم عن أىل البيت ج

 في عهد األموية، فقٌل حديثو لذلك.
أال ترل أف حديث سيد العابدين قليل عندىم، كىو بحر العلـو بل حديث علي بن أبي طالب 
بالنسبة إلى غزارتو ليس عندىم منو إال قليل، فليست قلة حديث إبراىيم كقلة الركاة عنو لقلة 

لو في عهد سلطاف بني أمية، كيكفيو قوؿ الثقة بو، كإنما ىي إلعراض الناس عنو، كعن أى
 المنصور باهلل عبد اهلل بن حمزة عليو السبلـ:

 
 كاهلل ما بيني كبين محمد ... إال امرؤ ىاد نماه ىادم

 
فهو من أجداده ككل ما ركاه الزيدية عن الهادم، عن آبائو عليهم السبلـ فهو من طريقو، ألنو 

زاف ما لفظو: كذكره ابن حباف في الثقات، فقاؿ: ركل، من آبائو عليهم السبلـ، كفي لساف المي
 عن أبيو، كفاطمة بنت الحسين، قلت: ىي أيمو. انتهى.

كقد ترجم لو ابن عنبة في كتاب عمدة الطالب، كترجم لو صاحب طبقات الزيدية، كفي 
الجداكؿ للسيد عبد اهلل بن الهادم خبلصة ما في الطبقات، كجاء في ترجمتو في طبقات 

دية ما لفظو: كيقاؿ لو: الغمر لجوده، قاؿ ابن عنبة: كاف سيدان شريفان، كفي الطبقات كىو الزي
صاحب الصندكؽ بالكوفة، يزار قبره. كفيها قاؿ ابن حابس: اختيلفى في إمامتو، فعده في 

األئمة عمراف بن الحسن، كشعلة، قاؿ: كىو األصح لتجرده لمنابذة الظالمين كدعا الناس إلى 
كاألصح أنو  -أم طبقات الزيدية  -شركط اإلمامة المعتبرة، قاؿ صاحب الطبقات: ذلك، مع 
 كاف إمامان،

(1/211) 

 

قػىبىضى عليو أبو جعفر المنصور مع أخيو عبد اهلل بن الحسن كعمو، كتوفي في الحبس سنة 
 خمس كأربعين كمائة، قاؿ أبو الفرجك كلو سبع أك تسع كستوف سنة، كقبره بالكوفة.

دة الطالب: أنو قبض عليو أبو جعفر المنصور كتوفي في حبسو، قلت: كذلك من كفي عم
دالئل جبللتو، ألف المنصور العباسي حبسهم خوفان منهم، ك قد ترجم لو ابن حجر في كتابو 



تعجيل المنفعة في رجاؿ األربعة في ترجمتو، ذكره ابن حباف في الثقات كقاؿ: ذكره ابن حاتم 
كذكره الذىبي في المغني في الضعفاء، كلم يذكر لذلك فيو مستندان، ثم فلم يذكر فيو جرحان، 

ذكر ابن حجر قصتهم مع المنصور، كقاؿ: إنو قتل الذين في الحبس أبي عبد اهلل بن الحسن 
 كإخوتو كأقاربهما، ك ذلك في سنة خمس كأربعين كمائة.

ايتو للحديث في قلت: الذىبي متعصب ضد أىل البيت كشيعتهم، كلعلو ضعفو من أجل رك 
الرافضة، فقد ضعف بو في الميزاف عددان من الركاة منهم: كثير النوا، كتليد، كداكد بن أبي 

عوؼ كأبو بكر بن أبي عياش، كيحيى بن أبي حية، كقد أفاد في الميزاف تعدد طرؽ الحديث، 
 كال كجو للجرح بو.

، كىي أخت زين العابدين، ثم قاؿ ابن كثير: كأما فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب
فحديثها مشهور، ركل لها أىل السنن األربعة، ككانت فيمن قدـ بها مع أىل البيت، بعد مقتل 
أبيها إلى دمشق، كىي من الثقات، كلكن ال يدرم أسمعت ىذا الحديث من أسماء أـ ال، فاهلل 

 أعلم.
يف ال يمكن سماعها قلت: إذا كانت في زمنها كبلدىا فمثل ىذا يحمل على االتصاؿ، كك

منها، كقد ركل، عن أسماء سعيد بن المسيب، كالقاسم بن محمد بن أبي بكر، كبنت ابنها أـ 
 عوف بنت محمد بن جعفر، كما ذكره في تهذيب التهذيب
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(، كفاطمة قد عدىا في تهذيب التهذيب من الركاة عن أسماء، فالظاىر 399/ص12)ج
عبلقة بينهما من حيث أف أسماء كانت من نساء جدىا علي عليو السماع مع قوة االتصاؿ، كال

 السبلـ.
 من حديث أبي حفص الكناني. -يعني الحسكاني  -قاؿ ابن كثير: ثم ركاه ىذا المصنف 

حدثنا محمد بن عمر القاضي ىو الجعابي، حدثني محمد بن القاسم بن جعفر العسكرم من 
سليم، ثنا خلف بن سالم، ثنا عبد الرزاؽ، ثنا أصل كتابو، ثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن 

(، عن  -يعني بنت الحسين  -سفياف الثورم، )، عن أشعث بن الشعثاء، عن أمو فاطمة 
أسماء، )) أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم دعا لعلي حتى ردت عليو الشمس ((. ثم 

ثنا حسين األشقر، كىو  قاؿ ابن كثير: ثم ساقو ىذا المصنف من طريق محمد بن مرزكؽ،
شيعي كضعيف كما تقدـ، عن علي بن ىاشم بن الثريد ) البريد(، كقد قاؿ فيو ابن حباف: كاف 
غاليان في التشيع، يركم المناكير عن المشاىير، عن عبد اهلل الرحمن بن عبد اهلل بن دينار، عن 



 ميس، فذكره.علي بن الحسين )كذا( بن الحسن، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء بنت ع
قلت: أظن الصواب علي بن الحسن بن الحسن، كىو كالد الفخي الحسين بن علي الشهيد، 
المقتوؿ بفخ، كعلي بن الحسن من أىل الفضل، كىو ممن حبسهم المنصور العباسي من أىل 
البيت، ككانوا في السجن ال يعرفوف أكقات الصبلة إال بتسبيحو. قاؿ ابن كثير: ثم أسنده من 

عبد الرحمن بن شريك، عن أبيو، عن عركة بن عبد اهلل، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء طريق 
بنت عميس، فذكر الحديث كما قدمنا إيراده من طريق ابن عقدة، عن أحمد بن يحيى 

 الصوفي، عن عبد الرحمن بن شريك، عن عبد اهلل )كذا( النخعي.
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عي ألنو ىو، كىو يركيو كما مر عنو عركة بن عبد قلت: كذا، كالصواب شريك بن عبد اهلل النخ
(: ثم أكرد ىذا المصنف من طريق أبي العباس 83اهلل بن قشير الجعفي، ثم قاؿ ابن كثير )ص

بن عقدة، حدثنا يحيى بن زكريا، ثنا يعقوب بن سعيد، ثنا عمرك بن ثابت، قاؿ: سألت عبد اهلل 
ب( عن حديث: )) رد الشمس على علي بن الحسن بن الحسين )كذا( بن علي )بن أبي طال

بن أبي طالب ((، ىل يثبت عندكم ؟ فقاؿ لي: ما أنزؿ اهلل في كتابو أعظم من رد الشمس. 
قلت: صدقت ) جعلني اهلل فداؾ (، كلكني أحب أف أسمعو منك. فقاؿ: حدثني أبي الحسن، 

، كىو يريد أف يصلي  عن أسماء بنت عميس أنها قالت: )) أقبل علي بن أبي طالب ذات يـو
العصر مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فواقف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم قد 
انصرؼ كنزؿ عليو الوحي، فأسنده إلى صدره ) فلم يزؿ مسنده إلى صدره ( حتى أفاؽ رسوؿ 

ؿ عليك، اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فقاؿ: أصليت العصر يا علي ؟ قاؿ: جئت كالوحي ينز 
فلم أزؿ مسندؾ إلى صدرم حتى الساعة، فاستقبل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم القبلة 
كقد غربت الشمس، كقاؿ: اللهم إف عليا كاف في طاعتك فأرددىا عليو. قالت أسماء: فأقبلت 

الشمس كلها صرير كصرير الرحى، حتى كانت في موضعها كقت العصر، فقاـ علي متمكنا 
لما فرغ رجعت الشمس كلها صرير كصرير الرحى، فلما غابت اختلط الظبلـ كبدت فصلى، ف

 النجـو ((.
كأما حديث أبي ىريرة  -المنصف أم الحسكاني  -ثم قاؿ ابن كثير: قاؿ ىذا المصنف: 

فأخبرنا عقيل بن الحسن العسكرم، أنا أبو محمد صالح بن الفتح النسائي، ثنا أحمد بن عمير 
براىيم بن سعيد الجوىرم، ثنا يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي، عن أبيو، بن حوصاء، ثنا إ

 ثنا داكد بن فراىيج، كعن عمارة بن برد
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: كأما حديث أبي -أم الحسكاني  -)كذا(، كعن أبي ىريرة فذكره، ثم قاؿ ابن كثير: قاؿ 
حمد بن علي الواعظ أخبرىم، سعيد فأخبرنا محمد بن إسماعيل الجرجاني كتابة أف أبا طاىر م

أنا محمد بن أحمد ين متيم، أنا القاسم بن جعفر بن محمد بن عبد اهلل بن محمد بن عمر بن 
علي بن أبي طالب، ) حدثني أبي، عن أبيو محمد، عن أبيو عبد اهلل، عن أبيو عمر قاؿ:( قاؿ 

صلى اهلل عليو  الحسين بن علي: سمعت أبا سعيد الخدرم يقوؿ: )) دخلت على رسوؿ اهلل
كآلو كسلم فإذا رأسو في حجر علي، كقد غابت الشمس فانتبو النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم 

كقاؿ: يا علي أصليت العصر ؟ قاؿ: ال يا رسوؿ اهلل ما صليت، كرىت أف أضع رأسك من 
 حجرم كأنت كجع. فقاؿ: يا علي ادع يا علي أف ترد عليك الشمس. فقاؿ علي: يا رسوؿ اهلل
ادع أنت كأنا أؤمن. فقاؿ: يا رب إف عليا في طاعتك كطاعة نبيك فأردد عليو الشمس. قاؿ 

 أبو سعيد: فواهلل لقد سمعت للشمس صريران كصرير البكرة، حتى رجعت بيضاء نقية ((.
: كأما حديث أمير المؤمنين فأخبرنا أبو العباس -أم الحسكاني  -ثم قاؿ ابن كثير: قاؿ 

بو الفضل الشيباني، ثنا رجاء بن يحيى الساماني، ثنا ىاركف بن سعداف بسامراء الفرغاني، أنا كأ
سنة أربعين كمائتين، ثنا عبد اهلل بن عمرك األشعث، عن داكد بن الكميت، عن عمو المستهل 

بن زيد، عن أبيو زيد بن سلهب، عن جويرية بنت شهر، قالت: )) خرجت مع علي بن أبي 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يوحى إليو كرأسو في  طالب، فقاؿ: يا جويرية إف

 حجرم ((، فذكر الحديث. انتهى كالحمد هلل.
كأنت أيها المطلع إذا قابلت بين األسانيد التي أكردىا الحاكم الحسكاني، كاألسانيد التي 

 أكردىا السيوطي في الؤللئ كنقلناىا عنو، تجد أف الركاية قوية جدا،
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كأف األسانيد يقوم بعضها بعضا، كإف جادؿ فيها من جادؿ، كىذا في حديث أسماء بنت 
عميس رضي اهلل عنها. ككبلـ الذىبي في التذكرة ظاىره تصحيحو، لحديث: رد الشمس على 

(: كرأيت لو كبلما  368ص  3علي عليو السبلـ، ألنو قاؿ في ترجمة الحاكم الحسكاني ) ج 
بالحديث، كىو تصحيح خبر رد الشمس لعلي رضي اهلل عنو، فجعل يدؿ على تشيعو كخبرتو 

تصحيحو دليبل على الخبرة بالحديث، كذلك يشير إلى تصويبو لو في تصحيحو، كتصويبو لو 
 تصحيح من الذىبي لما صححو الحاكم الحسكاني.



رحو كأما جرح الركاة لو من الشيعة فالجارح لهم من أعدائهم، كىو متهم في ذلك فبل حكم لج
 لهم.

( فصل: كممن ينبغي أف يتوقف في  16ص  1قاؿ ابن حجر في أكائل لساف الميزاف ) ج 
قبوؿ قولو في الجرح، من كاف بينو كبين من جرحو عداكة سببها االختبلؼ في االعتقاد، فإف 

الحاذؽ إذا تأمل ثلب أبي إسحاؽ الجوزجاني ألىل الكوفة رأل العجب، كذلك لشدة انحرافو 
كشهرة أىلها بالتشييع، فتراه ال يتوقف في جرح من ذكره منهم بلساف ذلقة، كعبارة  في النصب

طلقة، حتى أنو أخذ يلين مثل األعمش، كأبي نعيم، كعبيد اهلل بن موسى، كأساطين الحديث، 
 كأركاف الركاية. انتهى المراد.

ركف ذلك الجرح قلت: كقد سلك طريقة الجوزجاني كثير من أتباعو في جرح الشيعة، ككأنهم ي
مصلحة دينية لدفع فساد ما يرككف من فضائل علي عليو السبلـ كأىل البيت عليهم السبلـ، 
بزعم النواصب الذين يعتقدكف في تلك الركايات فسادا، ألنها في اعتقادىم تجر إلى الرفض 

 على حد تعبيرىم، فكاف جرحهم دفعا
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الناس، كقد ظهر من مذىب بعض القـو جواز الكذب لتلك التي يركنها مفسدة لئبل يغتر بها 
 للمصلحة، كالكذب في الصلح كغيره.

( في شرح حديث: )) ليس الكذاب  220ص  5قاؿ ابن حجر في شرحو على البخارم ) ج 
 الذم يصلح بين الناس فينمي خيرا أك يقوؿ خيرا ((.

 -إف الثبلثة المذكورة  قاؿ الطبرم: ذىبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد اإلصبلح، كقالوا:
 كالمثاؿ.  -أم: الصلح كالحرب ككذب الرجل لزكجتو 

 كقالوا: الكذب المذمـو إنما ىو فيما فيو مضرة أك ما ليس فيو مصلحة.
كقاؿ آخركف: ال يجوز الكذب في شيء مطلقا، كحملوا الكذب المراد ىنا على التورية 

يد قولو: اللهم اغفر للمسلمين، كيعد كالتعريض، كمن يقوؿ للظالم: دعوت لك أمس، كىو ير 
 امرأتو بعطية شيء، كيريد إف قدر اهلل ذلك كإف يظهر من نفسو قوة.

جـز الخطابي كغيره،  -أم: جواز الكذب لقصد اإلصبلح مطلقا  -قاؿ ابن حجر: كباألكؿ 
كبالثاني جـز المهلب كاألصيلي كغيرىما، كسيأتي في باب الكذب في الجهاد مزيد لهذا إف 

 شاء اهلل تعالى.
كاتفقوا على أف المراد بالكذب في حق المرأة كالرجل، ىو فيما ال يسقط حقا عليو أك عليها أك 



 أخذ ما ليس لو أك لها، ككذا في الحرب في غير التأمين.
كاتفقوا على جواز الكذب عند االضطرار، كما لو قصد ظالم قتل رجل كىو مختف عنده، فلو 

 حلف على ذلك كال يأثم، كاهلل أعلم. انتهى.أف ينفي كونو عنده، كي
( في شرح قوؿ البخارم باب  111ص  6كقاؿ ابن حجر أيضا في شرحو على البخارم ) ج 

 الكذب في الحرب: كقد جاء من ذلك صريحا ما أخرجو
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الترمذم من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعا: )) ال يحل الكذب إال في ثبلث، تحدث الرجل 
و ليرضيها، كالكذب في الحرب، كفي اإلصبلح بين الناس ((. ثم قاؿ: قاؿ النوكم: امرأت

 الظاىر إباحة الكذب في األمور الثبلثة لكن التعريض أكلى.
كقاؿ ابن العربي: الكذب في الحرب من المستثنى الجائز بالنص رفقا بالمسلمين لحاجتهم 

 بالعقل ما انقلب حبلال. انتهى.إليو، كليس للعقل فيو مجاؿ، كلو كاف تحريم الكذب 
قاؿ ابن حجر: كيقويو ما أخرجو أحمد، كابن حباف من حديث أنس في قصة الحجاج بن عبلط 

الذم أخرجو النسائي كصححو الحاكم، في استئذانو النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أف يقوؿ 
 عليو كآلو كسلم. عنو ما شاء لمصلحة، في استخبلص ما لو من أىل، كأذف لو النبي صلى اهلل

 انتهى المراد.
قلت: فلعلهم يركف الكذب في الجرح نوعا من الكذب في اإلصبلح، حيث المقصود بو جمع 

الناس على مذىب العثمانية كمحاربة التفرؽ، بسبب خبلؼ الشيعة بسبب أحاديث الفضائل، 
لشيعة، كإف  إذا عرفت ىذا، عرفت أنو ال يبيعد من بعضهم تعمد الكذب في جرحهم لبعض ا

كاف الجارح ممن يظهر النسك كالعبادة كيقرأ القرآف كيصلي في الليل، ألنو يعتقد الحق ما ىو 
عليو من العقيدة، كيعتقد في أحاديث الفضائل المعارضة لمعتقده أنها مفسدة، كسبب للتفرؽ 

دده بين المسلمين، كالغترار من يقبل تلك األحاديث على زعمو فهو مع تعصبو لمذىبو كتش
فيو، يرل أف الجرح لبعض الشيعة نوع من الكذب لئلصبلح بين الناس، كال سيما مع بغضو 
للشيعة كسوء ظنو فيهم، كاعتقاده في ركاة تلك الفضائل أنهم مفسدكف، فإنو ال يبعد عنو أف 
يتسرع إلى الكذب عليهم للمصلحة التي يتوىمها، كالرخصة التي يظنها، فعبادتو كنسكو ال 

 ينة صارفة عن اتهامو بالكذب، بل ربما كاف حملويعتبر قر 
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على الكذب مع ذلك أقرب لشدة تمسكو بمذىبو كتدينو بالدعوة إلى بدعتو، كاعتقاده أف 
محاربة تلك الركايات كالسعي في تحذير الناس من االغترار بها في ظنو من أفضل القرب، بل 

صرة للحق كمحاربة للباطل، فالكذب فيو كالكذب ربما كاف يرل ذلك من الجهاد، ألنو بزعمو ن
في الحرب، فلهذا يظهر أف أىل النسك منهم كالعبادة الذين يظهر منهم التصلب في مذىبهم، 

كالتشدد فيو، كالجد في نصرتو، كالعناية في الدفاع عنو، ىم أقرب إلى أف يكونوا كاذبين في 
إال من يتعمد الكذب كال يبالي بإثمو، الجرح لخصومهم، كإف التهمة فيهم أقول من غيرىم، 

 كىو مع ذلك متعصب لمذىبو.
ىذا كأما جرحهم باألعاريض، كالتدليس دكف الكذب الصريح، فمقتضى ما بيناه من أصولهم أنو 

مجمع عليو بينهم إذا كاف للمصلحة في اإلصبلح بين الناس أك للحرب كما مر، كعلى ىذا 
من يرل جواز الكذب الصريح، كمن يرل جواز التدليس  فينبغي الحذر، ثم الحذر منهم جميعا

 فهم مظنة الخداع، كال ينجو من شرىم إال من عصمو اهلل.
كمن العجيب أف يسمى المقلدكف لهم مجتهدين، كيعٌد المنقادكف لهم منصفين، كأف يجرم 

المقلدكف لهم مجراىم في الجرح ال يخافوف اهلل رب العالمين، كيدعو ألنفسهم أنهم 
 مسكوف بالسنة اتباعا للحق كحرصا على الدين، كىم كاذبوف.مت

قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة في إثبات حديث: رد الشمس لعلي عليو السبلـ: كمما 
يشهد بصحة ذلك قوؿ اإلماـ الشافعي رضي اهلل عنو كغيره: ما أكتي نبي معجزة إال أكتي نبينا 

 منها. صلى اهلل عليو كآلو كسلم نظيرىا أك أبلغ
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كقد صح أف الشمس حيًبست على يوشع ليالي قاتل الجبارين، فبل بد أف يكوف لنبينا نظير ذلك 
 فكانت ىذه القصة نظير تلك كاهلل أعلم. انتهى كبلـ السيوطي.

كبهذا تبين أف ابن الجوزم قد جازؼ في رد ىذا الحديث، كأف مقببل في تقليده لو قد قلده في 
ألف أسانيد الحديث قد كثرت، كقوم بعضها ببعض مع قوة السندين الذين  محاربة السنة،

أكردىما أبو جعفر الطحاكم، كليس فيهما من الرجاؿ اللذين تكلم فيهم إال فضيل، كقد ظهر 
أف الغالب توثيقو كأنو أرجح. أما تضعيف ابن معين فلم يثبت ألنو من ركاية ابن حباف، كلم نجد 

طريقو، كقد عارضتها ركاية ابن أبي حاتم بإسناده، عن ابن معين أنو التضعيف مسندا من غير 
قاؿ في فضيل: ثقة، كما قدمنا، مع أف التضعيف ال حجة لو، بل الراجح أنو من أجل ركاية 

فضيلة لعلي عليو السبلـ أك فضائل، كأنكرىا ابن حباف كحاكؿ تضعيفو على التفصيل السابق 



التفات إلى ابن حباف، ألنو يقارب الجوزجاني أك ىو مثلو في دفعا لما ركاه من الفضائل، كال 
بغض الشيعة، كالجد في محاربة من يخالفو في االعتقاد، كالدعوة إلى بدعتو بطريقة التحامل 

 على من يخالفو.
 أال ترل أنو تكلم في مصدع أبي يحيى المعرقب.

ب، ألف الحجاج أك بشر بن قاؿ ابن حجر في ترجمتو في تهذيب التهذيب: إنما قيل لو المعرق
 مركاف عرض عليو سب علي فأبى فقطع عرقوبو.

قاؿ ابن المديني: قلت لسفياف: في أم شيء عرقب ؟ قاؿ: في التشيع. ثم قاؿ: كقد ذكره 
الجوزجاني في الضعفاء فقاؿ: زائغ جائر عن الطريق، يريد بذلك: ما نسب إليو من التشيع. 

 انتهى.
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الجوزجاني في الشيعة، ألنو يعتقد التشيع زيغا كجورا عن الطريق، فاعرؼ أف  قلت: ىكذا يقوؿ
 ىذا الذـ معناه في الحقيقة مدح.

 قاؿ ابن حجر: كالجوزجاني مشهور بالنصب كاإلنحراؼ، فبل يقدح فيو قولو.
كقاؿ ابن حباف: في الضعفاء أم: في مصدع كاف يخالف األثبات في الركايات كينفرد 

 نتهى.بالمناكير. ا
فتبين أف ابن حباف قرين الجوزجاني في ىذا الشأف، حيث تكلم في ىذا الرجل الراسخ 

العقيدة، الثابت على دينو، الذم أكذم في اهلل كظلم لثباتو على الدين، كقد ذكره ابن حباف في  
( فقاؿ فيو: يركم، عن عائشة كابن عباس كاف  39ص 3كتاب المجركحين كالضعفاء ) ج 

بن دينار، ركل عنو سعد بن أكس كأىل البصرة، كىو الذم ركل عنو الكوفيوف،  صديقا لعمرك
كيقولوف: أبو يحيى األعرج كاف ممن يخالف األثبات في الركايات، كينفرد عن الثقات بألفاظ 

 الزيادات، مما يوجب ترؾ ما انفرد منها، كاالعتبار بما كافقهم فيها. انتهى.
ص  2أنو قاؿ في ترجمة محمد بن دينار الطاحي ) ج كلم يأت بحجة لهذه الدعول، إال 

(: شبو ما قاؿ في مصدع، ثم قاؿ: سمعت الحنبلي يقوؿ: سمعت أحمد بن زىير يقوؿ:  212
 سئل يحيى بن معين، عن محمد بن دينار الطاحي ؟ فقاؿ: ضعيف.

ثم قاؿ ابن حباف: كىو الذم ركل عن سعد بن أكس، عن مصدع أبي يحيى، عن عائشة أف 
 لنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاف يقبلها كيمص لسانها. انتهى المراد.ا



فجعل ىذا حجة لتضعيف محمد بن دينار، فكيف يجعلو مع ذلك حجة لتضعيفو لمصدع ؟! 
 كعلى ىذا فبل حجة البن حباف في تضعيف مصدع، كإنما ىو
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يل بن مرزكؽ ؟! أك ركايتو عن التحامل على الشيعة لعداكة المذىب، فكيف يقبل تضعيفو لفض
 يحيى بن معين أنو قاؿ: ضعيف ؟!

كأما أحمد بن داكد فليس في سند فضيل إال في ركاية العقيلي، الذم ركل الحديث عن أحمد 
بن داكد ،عن عمار بن مطر، عن فضيل بن مرزكؽ، كتكلم في عمار بن مطر فقاؿ: الغالب 

(، كلم يذكر ركاية مقبل   337ص  1لئ ) ج على حديثو الوىم، كما حكاه السيوطي في الؤل
كاف يحدث عن الثقات بالمناكير فالراجح أنها غلط من مقبل، كالحديث لو طرؽ عن فضيل 
بن مرزكؽ فركاية عمار بن مطر مأمونة، الوىم فيها، ألنها موافقة لركاية غيره من ركاة الحديث 

ني، كالحسكاني، كابن الجوزم في عن فضيل من غير طريقو، كما في ركاية الطحاكم، كالطبرا
 السند األكؿ من أسانيد الحديث، على أنا ال نسلم جرح أحمد بن داكد.

كالركاية عن الدارقطني مرسلة، كقد بسط ابن حجر في ترجمتو في لساف الميزاف بما يؤخذ منو 
.  أنو مظلـو

يلة كلم يتلمح كمن تغفيل كاضع ىذا الحديث، أنو نظر إلى صورة فض كأما قوؿ ابن الجوزم:
إلى عدـ الفائدة، فإف صبلة العصر بغيبوبة الشمس صارت قضاء، فرجوع الشمس ال يعيدىا 

 أداء.
أنو تغفل ىو، ألف الشريعة جاءت من عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم،  فالجواب عنو:

شرعي، كفيو فالحديث دليل على أنها تعود أداء بعود الشمس، كال مانع من ذلك ال عقلي كال 
فائدة لهذا العصر الذم قربت فيو المسافة بالطائرات، إف من غابت عنو الشمس في بلد 

فأدركها بالطائرة عاد الوقت في حقو، فإذا لم يكن صلى فصلى قبل غركبها، حيث ىو في 
: )) من أدرؾ ركعة من العصر قبل أف تغرب الشمس فقد  األخير فقد أدركها، كيدخل في عمـو

 (، ألنو صبلىا كالشمس باقية على البلد التي يصلي فيها قبل أف تغرب عنها، كالأدركها (
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يضره غركبها األكؿ، ألنو لحقها فرجع لو حكمها، كىكذا في الصائم إذا لم يكن قد أفطر في 
 البلد األكؿ فقد رجع لو حكم النهار، كعليو إتماـ الصياـ إلى الليل، كباهلل التوفيق.

( كالتي بعدىا: كقاؿ العبلمة عبد الرحمن المعلمي: ىذه القصة أنكرىا  152) ص  قاؿ مقبل
 أكثر أىل العلم ألكجو:

 الوجو األكؿ: أنها لو كقعت لنقلت نقبل يليق بمثلها.
أف النقل إنما يكوف من طريق المشاىدين كال يجب أف يشاىدىا كافة  كالجواب كباهلل التوفيق:

ها كثيرا ما تغيب في سحابة أك نحوىا، كال يراقبها الناس العتياد الناس، ألف الشمس عند غركب
ذلك كإلفو، ثم تظهر من بين السحاب كال يراقبها الناس، فمن الجائز أنها حين ردت لم يراقب 

الناس غركبها قبل ذلك، إلقبالهم على أعمالهم كأمورىم، كعدـ انتباىهم للمراقبة، فمن رءاىا 
كانت قد غابت غيبوبة حقيقية لعدـ مراقبتو لها، إال من كاف حاضرا   بعد أف ردت ال يعلم أنها

عند دعاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فإنو ينتبو لغركبها أكال كعودتها، كليس في الركاية 
من الدعاء كاف في جمع كثير من الناس حتى يقاؿ ىذا، كمن الجائز أنو لم يحضره إال من ركل 

 لى اهلل عليو كآلو كسلم.الحديث عن النبي ص
أال ترل أنو ركم في ىجرة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمعو أبو بكر أنو تبعو سراقة بن 

( ككانت ىذه خارقة تستحق أف 1مالك بفرسو، فلما قرب منهما ساخت قوائم الفرس باألرض )
 قلها عدد كثير.ينقلها الجمع الكثير لو شاىدكىا، كلم يجب كذب الركاية، ألنو لم ين

الثاني: أف سنة اهلل عز كجل أف تكوف لمصلحة عظيمة، كال يظهر ىنا  قاؿ مقبل عن المعلمي:
 مصلحة.

__________ 
( ىذا معنى الركاية، كىي في البخارم في باب عبلمات النبوة في اإلسبلـ، كتفسيرىا في 1)

 ىامشو. ) مؤلف (.
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لحة لعدـ ظهورىا للمعلمي، كإذا لم تظهر للمعلمي فليفرض أنو ال يجوز نفي المص كالجواب ::
ا مىثىبلن  أنها كعدد خزنة سقر: } كىلًيػىقيوؿى الًَّذينى ًفي قػيليوًبًهٍم مىرىضه كىاٍلكىاًفريكفى مىاذىا أىرىادى اللَّوي ًبهىذى

 م.[. فإف أراد أف سنة اهلل عز كجل أف تظهر المصلحة بعينها لكل فرد، فبل نسل31{]المدثر:
ثم قولو: مصلحة عظيمة، ىل أراد عامة أـ أراد مصلحة عظيمة كلو خاصة ؟ إف أراد عامة فبل 

 نسلم، كإف أراد خاصة فبل يجب ظهورىا لكل فرد.



ًإٍذ قىاؿى ًإبٍػرىاًىيمي رىبّْ أىرًًني كىٍيفى تيٍحًيي اٍلمىٍوتىى{  كقد دعا إبراىيم الخليل عليو السبلـ قاؿ: } كى
 نت لو تلك الخارقة إجابة لدعوتو كمصلحة لو.[، فكا260]البقرة:

فإف قاؿ: ىي أيضا مصلحة لمن بلغتو. قلنا: ككذلك رجوع الشمس لعلي عليو السبلـ فيها 
مصلحة لمن شاىدىا، حيث يزداد بها إيمانا بقدرة اهلل تعالى، كإيمانا برسولو لكونها رجعت من 

 لكرامة، كمصلحة لمن بلغتو.أجل دعوتو، كإيمانا بما لعلي من الفضل عند اهلل كا
فإنو فرض عليا فاتتو صبلة العصر كما تقوؿ الحكاية، فإف كاف ذلك  قاؿ مقبل عن المعلمي:

لعذر فقد فاتت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم صبلة العصر يـو الخندؽ لعذر، كفاتتو 
 س فيو تفريط.كأصحابو صبلة الصبح في سفر، كصبلىما بعد الوقت، كبٌين أف ما كقع عذر فلي

أنا لم ندٌع أف فوات الصبلة علة موجبة حتى يمتنع تخلف الدعاء برد كقتها، كمن  الجواب ::
الممكن أف يكوف ىناؾ مصلحة في صبلة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بعد الوقت 
بعة للعذر، ليست في صبلة علي عليو السبلـ بعد الوقت، فبل يجب أف تطَّرد الخوارؽ ألنها تا

 للحكمة، كالحكمة تختلف في األشياء
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{ ]اإلسراء:  [.85كأمرىا موكوؿ إلى الحكيم العليم، }كىمىا أيكتًيتيٍم ًمنى اٍلًعٍلًم ًإالَّ قىًليبلن
نعم لو قلنا: إف فضل علي كاف علة موجبة للدعاء، لئبل تفوتو الصبلة في الوقت، ال إلظهار آية 

زة للرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كال إلظهار فضل علي لمن من آيات اهلل، كإلظهار معج
ال يعلمو، كال لتبشير رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كعلي عليو السبلـ بما لعلي من 

الكرامة عند اهلل، كال لغير ذلك، إال لمجرد أف ال تفوتو الصبلة في كقتها لكاف االعتراض حسنا 
 ، كالركاية لم تذكره فبل معنى لبلعتراض على الحكمة.لو قلنا ذلك، لكنا لم نقلو

كجاءت عدة أحاديث في أف من كاف يحافظ على عبادة ثم فاتتو  قاؿ مقبل عن المعلمي:
 لعذر، يكتب اهلل لو عز كجل أجرىا كما كاف يؤديها.

 ىذه كاألكلى كالجواب عليها كاحد. كالجواب كباهلل التوفيق:
كاف لغير عذر، فتلك خطيئة إف أراد اهلل مغفرتها لم يتوقف ذلك كإف   كقاؿ مقبل عن المعلمي:

 على إطبلع الشمس من مغربها.
أف الركاية ال تدؿ على أنها خطيئة، بل في بعض الركايات: اللهم إف عليا كاف في  كالجواب ::

 طاعتك كطاعة رسولك، فبل معنى لهذا الفرض كالتقدير، إال المبالغة في الجدؿ.
: كال يظهر إلطبلعها معنى، كما لو قتل رجل آخر ظلما ثم أحيا المعلمي أيضان  كقاؿ مقبل عن



 اهلل تعالى المقتوؿ، لم يكن في ذلك ما يكفر ذنب القاتل.
ىذا على فرض أنها معصية كال دليل عليو، كإنما ىو كسواس يدؿ على جد في  الجواب ::

ل ذلك رذيلة، } ييرًيديكفى أىٍف ييٍطًفئيوا محاربة ىذه الفضيلة، كتثور منو رائحة النصب، كمحاكلة جع
 [.32نيورى اللًَّو بًأىفٍػوىاًىًهٍم كىيىٍأبىى اللَّوي ًإالَّ أىٍف ييًتمَّ نيورىهي كىلىٍو كىرًهى اٍلكىاًفريكفى {]التوبة:
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أيقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) اللهم إنو كاف في طاعتك كطاعة رسولك فاردد 
 ليو الشمس ((.ع

ثم يفرض المعلمي أف ذلك معصية، ككذلك سائر الركايات التي فيها ترتيب طلب ىذه الكرامة 
العظيمة على احتباسو نفسو هلل كرسولو، أك احتسابو نفسو هلل كرسولو أك نحو ذلك، فإف ترتيب 

مة، فكيف طلب الفضيلة عليو يدؿ على أنها منقبة عظيمة صار بها كمعها أىبل للكرامة العظي
 يفرض المعلمي أنها معصية ؟!
أف طلوع الشمس من مغربها آية قاىرة، إذا رءاىا الناس آمنوا  قاؿ مقبل عن المعلمي الثالث:

جميعا كما ثبت في األحاديث الصحيحة، كبذلك قوؿ اهلل عز كجل: } يػىٍوـى يىٍأًتي بػىٍعضي آيىاًت 
انػيهىا لىٍم  فىعي نػىٍفسنا ًإيمى رنا قيًل انٍػتىًظريكا ًإنَّا رىبّْكى الى يػىنػٍ تىكيٍن آمىنىٍت ًمٍن قػىٍبلي أىٍك كىسىبىٍت ًفي ًإيمىانًهىا خىيػٍ

[ اآلية. فكيف يقع مثل ىذا في حياة النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم 158ميٍنتىًظريكفى {]األنعاـ:
 كال ينقل، أنو ترتب عليو إيماف رجل كاحد.

لذم ىو آية قاىرة، يكوف بصورة باىرة، كما في أف طلوع الشمس من مغربها ا كالجواب ::
بعض الركايات الدالة على تأخر طلوع الشمس، فإذا طلعت من المغرب كرءاىا الناس، كعلموا 

 أنها آية القيامة كأكلها، لم ينفع نفسا إيمانها لهذا المعنى.
س آية فأما رجوع الشمس عقيب الغركب بصورة خفية دكف أف تكوف عبلمة حضور الساعة فلي

قاىرة، ألنها ال تكوف بمنزلة حضور الموت، حيث لم تكن محققو ألكؿ أىواؿ القيامة، كارتفاع 
التكليف لمصير الناس ملجئين إلى اإليماف، كالمحتضر الطالب للتوبة لتيقن الموت، فالقهر 

 إنما ىو لهذا المعنى، فليس حاصبل في طلوعها ليصلي علي عليو السبلـ.
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أف انشقاؽ القمر الذم يركل لم يكن آية قاىرة، كإف كاف آية عظيمة، ألف اآلية القاىرة  أال ترل
الملجئة، إنما ىي ما دؿ على انقطاع الدنيا، كاالنتقاؿ عنده إلى اآلخرة كحضور العذاب، كما 

انػيهيٍم لىمَّا رىأىٍكا بىٍأسىنىا {]غافر: فىعيهيٍم ًإيمى  [.85قاؿ تعالى: } فػىلىٍم يىكي يػىنػٍ
أك ال ترل أف غرؽ قـو نوح كاف آية للمؤمنين عظيمة، كلم يرفع عنهم التكليف، ككذلك إغراؽ 

 فرعوف كقومو.
كأما قولو: فكيف يقع مثل ىذا في حياة النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كال ينقل أنو ترتب 

كبها عليو إيماف رجل كاحد ؟! ففيو مغالطة ألف الذم في الركاية ىو رد الشمس عقيب غر 
ليصلي علي، كليس فيها أنها طلعت بصورة طلوعها حين ال ينفع نفسا إيمانها، فكيف ال يكوف 

مثل ىذا مغالطة ؟ ألف المدعى ليس مثلو في المعنى كال في الظهور للناس كال في التأخر، 
بحيث ينتظر طلوعها من المشرؽ، فالمعنى في طلوعها عند ارتفاع التكليف غير معنى رجوعها 

ي علي عليو السبلـ، كظهورىا عند ارتفاع التكليف يكوف بحيث ينتبو لو الناس، كيشعر ليصل
 بتخلف طلوعها من مشرقها.

 فظهر أف قولو: فكيف يقع مثل ذلك ؟ مغالطة !!
كقولو: كال ينقل أنو ترتب عليو إيماف رجل كاحد، فهو كذلك مبني على تصوير رد الشمس 

لكافر، كليس في الركاية ما يدؿ على ذلك، فبل يجب أف ينقل بصورة ينتبو لها الناس، المؤمن كا
أنو أسلم أحد عندىا، كخرج من الكفر إلى اإليماف، إذا لم تدؿ الركاية على أف رؤيتها كاالنتباه 

لعودتها كاف أمرا عاما للناس، كقد قررنا أف ىذا ال يلـز في أكؿ ىذا الجواب، كالبن األمير 
 كضة الندية شرح التحفة العلوية في شرح البيت:الصنعاني كبلـ مفيد في الر 
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 كعليو الشمس ردت فغدا ... أفقها من بعد إظبلـ مضيا
 
- - - 
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 [ حديث: )) النظر إلى علي عبادة ((] 
(: حديث )) النظر إلى علي عبادة ((، ذكر لو ابن الجوزم ثبلث عشرة  153) ص  قاؿ مقبل



لحديث ال يصح من جميع طرقو، ثم تكلم على الرجاؿ المجركحين في طريقا، ثم قاؿ: ىذا ا
 أسانيدىن.
:: أف كبلـ ابن الجوزم ليس حجة فبل بد من حجة كإال بطل الجرح، كقد ظهر أنو  كالجواب

ليس بشيء ألنهم يجرحوف بركاية الفضائل التي ينكركنها، كىي مصادرة حيث يدعي بطبلف 
عي جرح الراكم بأنو ركل الركاية تلك، كشبو المصادرة، حيث الركاية بأف الراكم مجركح، كيد

ترد ركايتو ألنو مجركح، كلم يجرح، إال ألنو ركل مثل تلك الركاية، كالكل ال يوجب الجرح، 
كإال لـز جرح العثمانية ألجل تفرد الراكم منهم بما يقوم مذىبو، بل ىذا أظهر ألف الفضائل 

المعنى، مع أنهم قد يجرحوف الراكم للفضيلة كإف ركاىا تكوف قد عضدتها ركايات موافقة في 
غيره، كيعتبركف أحد الركاة ىو كاضع الركاية، كيسموف اآلخرين سراقا للحديث، سرقوه من ذلك 
الراكم، فجرحوىم ألجل الركاية، مع أنو لم ينفرد بها راك، فبل حكم لجرحهم لركاة فضائل علي 

 عليو السبلـ.
في الرجاؿ المجركحين كالجارحين، قاؿ السيوطي عن ابن الجوزم  كلنذكر األسانيد كننظر
(: حدثني محمد بن ناصر، حدثني محمد بن علي الترسي،  342ص  1كذلك في الؤللئ ) ج 

حدثني أبو عبد اهلل محمد بن الحسين، حدثنا القاضي محمد بن عبد اهلل الجعفي، حدثنا أبو 
، حدثنا محمد بن  الحسن الرقي، حدثنا مؤمل بن أىاب، حدثنا الحسين بن أحمد بن مخزـك

عبد الرزاؽ، حدثنا معمر، حدثنا الزىرم، عن عركة، عن عائشة، عن أبي بكر، مرفوعا: )) 
 النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة ((.

 قاؿ ابن حباف: موضوع، آفتو الجعفي. انتهى.
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لمجركحين البن حباف، كال كجدتو في محمد بن عبد اهلل الجعفي لم أجده في كتاب الضعفاء كا
 غيره، فلعل في اللفظ غلطا، ككذا شيخو لم أجده في كتاب المجركحين، كال في لساف الميزاف.
قاؿ السيوطي في الؤللئ: ابن حباف حدثنا الحسن بن العدكم، عن أبي الربيع الزىراني، كمحمد 

ي: بالسند السابق كالحديث السابق يعن -بن عبد األعلى الصنعاني قاال: حدثنا عبد الرزاؽ بو 
-. 

عن عبد الرزاؽ، حدثنا معمر، حدثنا الزىرم، عن عركة، عن عائشة، عن أبي بكر، مرفوعا: )) 
 النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة ((.

قلت: ىذا في كتاب المجركحين البن حباف في ترجمة الحسن بن علي بن زكريا العدكم، قاؿ 



أصحاب الحديث أنو موضوع ما ركل الصديق ىذا الخبر قط، كال  ابن حباف: كال يشك عواـ
الصديقة ركتو، كال عركة حدث بو، كال الزىرم ذكره، كال معمر قالو، فمن كضع مثل ىذا على 

 الزىراني كالصنعاني كىما متقنا أىل البصرة لباحرم أف يهجر في الركايات. انتهى.
هة، كلكنو ال يرل ] من [ يصلح للحمل عليو إال يعني أنو موضوع كأنو يعلم الغيب من ىذه الج

العدكم فتعين أنو ىو كاضعو، كثبت بذلك أنو مجركح كذلك المقصود من إيراده في ترجمة 
العدكم، كركل عنو حديثا آخر في ترجمتو ليحقق جرحو بزعمو، فقاؿ: كركل، عن أحمد بن 

) أمرنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عبده الضبي، عن ابن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر قاؿ: )
كآلو كسلم أف نفرض ) كذا ( أكالدنا على حب علي بن أبي طالب ((. كىذا أيضا باطل، ما أمر 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بهذا مطلقا، كال جابر قالو، كال أبو الزبير ركاه، كال

(1/230) 

 

ا اإلسناد، فالمستمع ال يشك أنو موضوع. ابن عيينة حٌدث بو، كال أحمد بن عبده ذكره بهذ
 انتهى.

لم يذكر لو إال الحديثين كلعلو قد انتقاىما لهذا الغرض من بين أحاديثو، كقد ادعا عليو ما يزيد 
على ألف حديث موضوع، كبهذا تعرؼ قدر تحامل ابن حباف على ىذا الراكم كأضرابو كشدة 

ث: )) النظر إلى علي عبادة (( من طريق عبد حنقو عليهم كشدة إنكاره للفضائل، كإسناد حدي
(: أخبرنا أبو القاسم عبد  146الرزاؽ لو شاىد عند ابن المغازلي قاؿ في المناقب ) ص 

الواحد بن علي بن العباس البزاز، حدثنا أبو القاسم عبد اهلل بن إبراىيم بن محمد بن عبد اهلل 
لحسن بمصر، حدثنا محمد بن حماد بن تميم الفامي القاضي، حدثنا أحمد بن محمد بن ا

الطهراني، أخبرنا عبد الرزاؽ، عن معمر، عن الزىرم، عن عركة، عن عائشة قالت: رأيت أبا 
بكر يكثر النظر إلى كجو علي فقلت لو: يا أبة أراؾ تكثر النظر إلى كجو علي. فقاؿ: يا بنية 

 كجو علي عبادة ((.سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) النظر إلى 
كركاه ابن المغازلي عن أبي القاسم عبد اهلل بن إبراىيم بسند آخر قبل ىذا، فقاؿ: أخبرنا أبو 
القاسم الفضل بن محمد بن عبد اهلل األصفهاني قدـ علينا كاسطا في شهر رمضاف سنة أربع 

بد اهلل بن إبراىيم، كثبلثين كأربع مائة، حدثنا أبو بكر محمد بن إبراىيم، حدثنا أبو القاسم ع
 حدثنا أحمد بن محمد بن حماد الطهراني، أخبرنا عبد الرزاؽ، إلى آخر السند كالحديث.

ىذا كالسند األكؿ عن مؤمل بن أىاب، عن عبد الرزاؽ الذم ذكره ابن الجوزم. قاؿ السيوطي 



إلي  (: لو طريق آخر عن مؤمل. قاؿ ابن النجار في تاريخو: كتب 342ص  1في الؤللئ ) ج 
 أبو زرعة عبيد بن أبي بكر اللفتوائي، أنبأنا أبو
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الخير شعبة بن أبي شكر بن معمر الصباغ، حدثنا أبو القاسم ىبة اهلل بن عبد الوارث الشيرازم، 
أنبأنا أبو القاسم الطيب بن أحمد بن الطيب بن عبد اهلل الشاىد، أنبأنا أبو القاسم عبد العزيز 

لوراؽ، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد الحافظ، حدثنا أبو العباس بن بن علي بن أحمد ا
الوشانتينس ) كذا كلعل الصواب بتنيس ( في جامعو، حدثنا مؤمل بن أىاب، حدثنا عبد الرزاؽ 

 بو، فبرئ منو الجعفي كشيخو.
كقاؿ ابن عساكر: أنبأنا أبو العباس أحمد بن الفضل بن أحمد الخياط، أنبأنا أبو بكر بن 

لفضل الباطرقاني، حدثني أحمد بن محمد بن عبد اهلل، حدثني أبو عمرك عثماف بن عمر بن ا
عبد الواحد الشافعي، المعركؼ بابن أخي النجار، حدثني أحمد بن عيسى الوشاء، حدثني 

 مؤمل بن أىاب بو، كاهلل أعلم. انتهى.
ئشة من طريق ( ركايتو، عن عا405/ص2كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر)ج

مؤمل، فقاؿ: أخبرني أبو المعالي عبد اهلل بن أحمد بن محمد الحلواني كحدم، حدثني أبو 
بكر بن خلف كحدم، حدثني الحاكم أبو عبد ا هلل كحدم، حدثني أبو العباس أحمد بن محمد 

بن عبد اهلل الفارسي كحدم، حدثني أبو الحسين أحمد بن محمد بن مخزـك الحافظ كحدم، 
محمد بن موسى العسكرم كحدم، حدثني مؤمل بن أىاب كحدم، حدثني عبد الرزاؽ  حدثني

كحدم، حدثني معمر كحدم، حدثني الزىرم كحدم، عن عركة، عن عائشة، إف النبي صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم قاؿ: )) النظر إلى علي عبادة ((. قاؿ الحاكم: لم نكتبو من حديث الزىرم، 

 د.عن عركة إال بهذا اإلسنا
( نقبل عن موضوعات ابن 343/ص1قلت: كفيو متابعة للجعفي، قاؿ السيوطي في الؤللئ)ج

الجوزم: أخبرنا يحيى بن عيسى البناء، أنبأنا أبو الحسين بن اآلبنوسي، أنبأنا أبو نصر محمد 
 بن أحمد المبلحمي، حدثنا محمد بن الحسن بن علي
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حافظ، أنبأنا أبو العباس أحمد بن ىاشم الطرائفي، الجرجاني، حدثنا محمد بن أبي سعيد ال
حدثنا جعفر بن الحسين بن عمر الزيات، حدثنا محمد بن غساف األنصارم، عن يونس مولى 

الرشيد، عن المأموف، عن الرشيد، )عن( المهدم، عن أبيو، عن جده، عن ابن عباس، عن 
 . انتهى.عثماف، مرفوعا: )) النظر إلى علي عبادة ((، ركاتو مجاىيل

(: أخبرنا أبو الحسن 2/ط393/ص1قلت: في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر )ج
علي بن أحمد بن الحسن، أنبأنا محمد بن أحمد بن محمد اآلبنوسي، أنبأنا أبو نصر محمد بن 

أحمد بن محمد بن موسى بن جعفر المبلحمي البخارم، أنبأنا محمد بن الحسين بن علي 
أنا محمد بن أبي سعيد الحافظ، أنبأنا أبو العباس أحمد بن ىاشم الطريقي، الجرجاني، أنب

حدثني جعفر بن الحسن بن عمر الزيات الكوفي، أنبأنا محمد بن غساف األنصارم، عن يونس 
مولى الرشيد، قاؿ: كنت كاقفا على رأس المأموف، كعنده يحيى بن أكثم القاضي فذكركا عليا 

ت الرشيد يقوؿ: سمعت المهدم يقوؿ: سمعت المنصور يقوؿ: كفضلو، فقاؿ المأموف: سمع
سمعت أبي يقوؿ: سمعت جدم )كذا( يقوؿ: سمعت ابن عباس يقوؿ: رجع عثماف إلى علي 

فسألو المصير إليو، فجعل يحد النظر إليو، فقاؿ لو علي: مالك تحد النظر إلي ؟ قاؿ: سمعت 
 ظر إلى علي عبادة ((. انتهى.رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) الن

( الطبراني: حدثنا محمد بن عثماف بن أبي شيبة، حدثنا 343/ص1قاؿ السيوطي في الؤللئ )ج
أحمد بن بديل اليامي، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن األعمش، عن إبراىيم، عن علقمة، 

ظر إلى علي عبادة ((. عن عبد اهلل بن مسعود، أف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) الن
 يحيى ليس بشيء. انتهى. أم قاؿ ابن الجوزم ذلك.
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قاؿ السيوطي: لو متابع عن األعمش. قاؿ السيرازم في األلقاب: أنبأنا أبو على زاىر بن 
أحمد، حدثنا أبو عبد اهلل محمد بن مخلد، حدثنا أحمد بن الحجاج بن الصلت، حدثنا محمد 

 دثنا منصور بن أبي األسود، عن األعمش بو.بن مبارؾ اشتويو، ح
كقاؿ أبو نعيم في فضائل الصحابة: حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الحسين أحمد بن جعفر 

، حدثنا علي بن المثنى، حدثنا عاصم بن عمر البجلي، عن األعمش، عن إبراىيم، عن  أصـر
كسلم: )) النظر إلى كجو علي علقمة، عن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 عبادة ((.
قاؿ أبو نعيم: ركاه عبيد اهلل بن موسى، كمنصور بن أبي األسود، كيحيى بن عيسى الرملي، عن 



 األعمش، مثلو انتهى.
(: حدثنا دعلج بن أحمد السجزم، 142، كص141/ص3كقاؿ الحاكم في المستدرؾ )ج

م بن إسحاؽ الجعفي، ثنا عبد اهلل بن عبد ربو حدثنا علي بن عبد العزيز بن معاكية، ثنا إبراىي
العجلي، ثنا شعبة، عن قتادة، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدرم، عن عمراف 
بن حصين، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى علي عبادة ((. ىذا 

 حيحة.حديث صحيح اإلسناد، كشواىده عن عبد اهلل بن مسعود ص
حدثناه عبد الباقي بن قانع الحافظ، حدثنا صالح بن مقاتل بن صالح، حدثنا محمد بن عبد بن 

عتبة، حدثنا عبد اهلل بن محمد بن سالم، حدثنا يحيى بن عيسى الرملي، عن األعمش، عن 
ى إبراىيم، عن علقمة، عن عبد اهلل، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إل

 كجو علي عبادة ((.

(1/234) 

 

تابعو عمرك بن مرة النخعي، حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى القارم، حدثنا المسيب بن زىير، 
حدثنا عاصم بن علي حدثنا المسعودم، عن عمر بن مرة، عن إبراىيم، عن علقمة، عن عبد 

كسلم: )) النظر إلى كجو اهلل بن مسعود رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
 علي عبادة ((. انتهى.

 -يعني ابن عبد الوىاب  -(: أخبرنا أحمد بن محمد 145كفي مناقب ابن المغازلي )ص
حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين يعني العدؿ، حدثنا محمد بن محمود، حدثنا أحمد بن 

حيى بن عيسى الرملي، عن الحسين الصوفي، حدثنا أبو بشر ىاركف بن حاتم المبلئي، حدثنا ي
قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل  -يعني ابن مسعود  -األعمش، عن إبراىيم، عن علقمة، عن عبد اهلل 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى كجو علي عبادة ((. انتهى.
كذكر السيد عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى القاسمي المؤيدم، في حاشية كرامة األكلياء، 

رح حديث: )) تمؤل األرض جورا كظلمان ((. أنو أخرج محمد بن سليماف الكوفي، في ش
( عن 1صاحب الهادم إلى الحق يحيى بن الحسين عليو السبلـ، أم في كتاب المناقب )

عثماف بن سعيد، عن محمد بن عبد اهلل المركزم، عن سهل بن يحيى، عن حميد بن الربيع 
ط، عن منصور بن أبي األسود، عن األعمش، عن اللخمي، عن محمد بن المبارؾ الحنا

إبراىيم، عن علقمة، عن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى 
 علي عبادة ((.



كعن عثماف، عن محمد، عن أبي شعيب الدعاء، عن عبد اهلل بن عبيد اهلل، عن آدـ 
عن إبراىيم، عن علقمة، عن عبد اهلل أيضا. العسقبلني، عن المسعودم، عن عمرك بن مرة، 

 انتهى.
__________ 

 (.161) 247/ 1( المناقب 1)
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( عن ابن الجوزم: أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا محمد 344/ص1قاؿ السيوطي في الؤللئ )ج
لزينبي، بن علي بن ميموف، أنبأنا علي بن الحسن التنوخي، أنبأنا عبد اهلل بن إبراىيم بن جعفر ا

حدثنا محمد بن سفياف الحنامي )كذا(، حدثنا عثماف بن يعقوب العطار، حدثنا محمد بن 
محمد البصرم، عن الًحمىاني، عن ابن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد، عن مجاىد، عن ابن 

 عباس مرفوعا: )) النظر إلى علي عبادة ((.
 كؾ. انتهى.الحماني قاؿ أحمد كغيره: كذاب كيزيد. قاؿ النسائي: متر 

قلت: الحماني مختلف فيو، ترجم لو في تهذيب التهذيب كأفاد أنو أخرج لو مسلم، كقاؿ في 
ترجمتو: كقاؿ محمد بن عبد الرحمن الشامي: سئل أحمد عنو ؟ فلم يقل شيئا. كقاؿ 

الميموني: ذكر يحيى الحماني عند أحمد، فقاؿ: ليس بأبي غساف بأس. كقاؿ مرة: ثنا عبد 
 اف صدكقان. قلت: فابنو ؟ قاؿ: ال أدرم، كنفض يده.الحميد، كك

كقاؿ مطين: سألت أحمد عنو ؟ فقلت: لك بو علم ؟ فقاؿ: كنت ال أعرفو. قلت: كاف ثقة ؟! 
 قاؿ: أنتم أعلم بمشائخكم.

قلت: فهذا يفيد توقف أحمد فيو، ثم ذكر في تهذيب التهذيب كبلما كثيران يفيد تغيظ أحمد 
ديثو، كفي جملتو قاؿ عبد اهلل بن أحمد: قلت ألبي: إف بني شيبة عليو، كإنكاره لبعض ح

يقدموف بغداد فما ترل فيهم ؟ فقاؿ: قد جاء إلى ىنا ابن الحماني، ككاف يكذب جهاران فاجتمع 
 عليو الناس، ابن أبي شيبة في حاؿ يصدؽ.

الحماني من  كفيها كقاؿ أبو جعفر الدقاف: قلت لعبد اهلل بن أحمد: أبو عبد اهلل ترؾ حديث
أجل الحديث الذم ادعا أنو سمعو منو عن إسحاؽ األزرؽ،) أم فقاؿ: أحمد كذب ما حدثتو 

 (، فقاؿ عبد اهلل: ليس ىذا العلة في تركو حديثو،

(1/236) 

 



كلكن حدث عن قريش ابن حياف، عن بكر بن كائل بحديث، كقريش مات قبل أف يدخل 
 الحماني البصرة.

يخ األصبهاني، عن زياد بن أيوب الطوسي دلويو: سمعت يحيى بن عبد كفيها: كقاؿ لنا أبو ش
 الحميد يقوؿ: كاف معاكية على غير ملة اإلسبلـ، قاؿ أبو شيخ دلويو: كذب عدك اهلل.

كفيها: كقاؿ عثماف الدارمي: سمعت ابن معين يقوؿ: ابن الحماني صدكؽ مشهور بالكوفة مثل 
عثماف: ككاف ابن الحماني شيخان فيو غفلة لم يكن  ابن الحماني ما يقاؿ فيو من حسد، قاؿ

يقدر أف يصوف نفسو، كقاؿ ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ابن الحماني ثقة، كبالكوفة رجل 
يحفظ معو كىؤالء يحسدكنو، كقاؿ أبو حاتم الرازم: سألت ابن معين عنو فأجمل القوؿ فيو، 

ور: سئل يحيى بن معين عن الحماني ؟ كقاؿ: كاف أحد المحدثين، كقاؿ عبد الخالق بن منص
فقاؿ: صدكؽ ثقة، كىكذا قاؿ الدكرم، كمحمد بن عثماف بن أبي شيبة، كالبغوم، كابن 

 الدكرقي، كمطين، كجماعة، عن ابن معين.
كفيها: كقاؿ العقيلي عن علي بن عبد العزيز: سمعت يحيى الحماني يقوؿ لقـو غرباء عنده: ال 

ٌي، فإنهم يحسدكني ألني أكؿ من جمع المسند، كقد تقدمتهم في تسمعوا كبلـ أىل الكوفة ف
غير شيء، كقاؿ علي بن حكيم: ما رأيت أحفظ لحديث شريك منو. كقاؿ أبو حاتم: لم أر من 
المحدثين من يحفظ كيأتي بالحديث على لفظ كاحد ال يغيره سول يحيى الحماني، في حديث 

ند صالح... إلى أف قاؿ: كلم أر في مسنده شريك كذكر جماعة، كقاؿ ابن عدم: كليحيى مس
 كأحاديثو منكران، كأرجو أنو ال بأس بو.
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كفيها: كقاؿ الخليلي: يحيى بن عبد الحميد حافظ، رضيو يحيى بن معين كضعفو غيره، كىو 
 مخرج في الصحيح، كذا قاؿ.

ل عن الحماني؟ كفيها: عن السليماني: كسمعت محمد بن إبراىيم البوشنجي يقوؿ: كقد سئ
فقاؿ: ثقة. قاؿ يحيى بن معين: كابن نمير ىو ثقة، ككاف أبو خيثمة يقرأ علينا مسنده... إلى أف 

قاؿ: كقاؿ في الحديث الذم أنكره أحمد أنو حدثو بو عن إسحاؽ األزرؽ، كلو شاء يحيى 
اؿ: الحماني أف يكذب لقاؿ حدثنا شريك، فإنو قد سمع منو الكثير ككاف مستملي شريك، ق

 ككاف يحفظ حفظا جيدان، كما ىو إال صدكؽ، قيل لو: فأحمد كاف سيئ الرأم فيو، قاؿ: نعم.
قاؿ الحسين: كسمعت سهل بن المتوكل يقوؿ: سئل أحمد بن حنبل عن بن الحماني ؟ فقاؿ: 
قد سمع الحديث كجالس الناس، كقـو يقولوف فيو ما أدرم ما يقولوف كما يدعوف. كقاؿ مرة: 



 ناس فيو كما أدرم ذلك إال من سبلمة صدره. انتهى.أكىثػىرى ال
مما يدخل عليو خصومو منو، كيدعوف عليو بسببو  -يعني أنو كاف ال يحترس  -قلت: لعلو 

تهمة، أك جرحان، أك ضعفان، ككذلك قوؿ عثماف: لم يكن يقدر أف يصوف نفسو، ألف أصحاب 
لحاـز الحذر المتيقظ يكوف مظنة الحديث كانت بينهم منافسة كخبلفات، ككاف الرجل منهم ا

 السبلمة من الجرح، كمن لم يكن كذلك لم يسلم.
(: يحيى بن عبد الحميد الحافظ الكبير أبو زكريا ابن 10/ص2كقاؿ الذىبي في التذكرة )ج

الثقة أبي يحيى الحماني الكوفي صاحب المسند، سمع من عبد الرحمن بن الغسيل، كقيس بن 
، كأبي عوانة كطبقتهم، كعنو أبو حاتم، كابن أبي الدنيا، كمطين، الربيع، كسليماف بن ببلؿ

 كالبغوم، كخلق كاف من أعياف الحفاظ، كليس بمتقن.
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ثم قاؿ: قاؿ أبو حاتم: سألت ابن معين عن يحيى الحماني ؟ فقاؿ: ما لو كأجمل القوؿ فيو، 
آالؼ. كقاؿ ابن عدم: ىو  كقاؿ: كاف يسرد مسنده أربعة آالؼ سردان، كحديث شريك ثبلثة

أكؿ من صنف المسند بالكوفة، كمسدد أكؿ من صنف المسند بالبصرة، كقد تكلم في 
 الحماني أحمد كعلي كغيرىما، ككثقو يحيى، مات في رمضاف سنة ثماف كعشرين كمائتين.

قاؿ مطين: سألت ابن نمير عن يحيى الحماني ؟ فقاؿ: ىو أكبر من ىؤالء كلهم، فاكتب عنو. 
 نتهى المراد.ا

(: الذم في التذكرة للذىبي 145)ص كقاؿ ابن األمير في الركضة الندية شرح التحفة العلوية
أف ابن نمير سئل عن يحيى بن عبد الحميد الحماني ؟ فقاؿ: ثقة ىو أكبر من ىؤالء كلهم 

 فاكتبوا عنو. انتهى.
ثم قاؿ ابن األمير: فحينئذ ككأف ابن األمير نقل من نسخة مخطوطة ألنو متقدـ قبل المطبوعة، 

لم يبق إال قدح أحمد بن حنبل فقط، كقد عارضو توثيق يحيى بن معين، كابن نمير، كرجوم بن 
عدم، كال ريب أف يحيى بن معين إماـ ىذا الشأف كالمخصوص بعلم الرجاؿ، كقد قاؿ فيو 

ة في ترجمة أحمد بن حنبل نفسو: يحيى بن معين أعلمنا بالرجاؿ، ذكره الذىبي في التذكر 
يحيى، فهذا كبلـ أحمد كتصريحو أف يحيى أعلم منو بالرجاؿ، كاألعلم بالشيء حجة على من 
ىو دكنو، فإذا تعارض كبلـ أحمد كيحيى، بأف يجرح أحدىما رجبلن يزكيو اآلخر، فكبلـ يحيى 

 مقدـ على كبلـ أحمد، لتصريح أحمد بأنو بهذا الفن أعلم منو. انتهى المراد.



علم بالشيء حجة على من ىو دكنو غير مسلم، كلو قاؿ: االحتجاج بكبلـ األعلم كقولو: كاأل
 أكلى من االحتجاج بكبلـ من ىو دكنو، لكاف أحسن بالنسبة لمن يحتج بكبلمهم.
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( 167/ص14ىذا كقد ترجم الخطيب ليحيى بن عبد الحميد الحماني في تاريخو )ج
 و سبعة، ثم قاؿ: كغيرىم.كصفحات بعدىا ذكر فيها من الركاة عن

كقاؿ فيها: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد األشناني، قاؿ سمعت أحمد بن محمد بن عبدكس 
الطرائفي يقوؿ: سمعت أبا سعيد عثماف بن سيعد الدارمي يقوؿ: سمعت يحيى بن معين يقوؿ: 

د، قاؿ أبو ابن الحماني صدكؽ مشهور ما بالكوفة مثل ابن الحماني ما يقاؿ فيو إال من حس
سعيد: ككاف ابن الحماني فيو غفلة لم يكن يقدر أف يصوف نفسو، كما يفعل أصحاب الحديث، 

 ربما يجيء رجل فيفترم عليو، كربما يلطمو.
 قلت: ىذا كبلـ عثماف كلعلو يبغض يحيى بن عبد الحميد فبل تغتر بو.

نا محمد بن الحسين ثم قاؿ الخطيب: أخبرنا الصيمرم، حدثنا علي بن الحسن الرازم، حدث
الزعفراني، حدثنا أحمد بن زىير، قاؿ: سمعت يحيى بن معين يقوؿ: يحيى بن عبد الحميد 

 الحماني ثقة، كما كاف بالكوفة في أيامو رجل يحفظ معو كىؤالء يحسدكنو.
أخبرنا محمد بن أحمد بن رزؽ، أخبرنا ىبة اهلل بن محمد بن حبش الفراء، حدثنا أبو جعفر 

ماف بن أبي شيبة، قاؿ: سألت يحيى بن معين عن يحيى بن عبد الحميد ؟ فقاؿ: محمد بن عث
 ثقة، ككاف أبوه عبد الحميد بن عبد الرحمن ثقة.

أخبرنا محمد بن عبد الواحد، أخبرنا محمد بن العباس، أخبرنا أحمد بن سعيد بن مرابا، حدثنا 
و ثقة، قاؿ عباس: ناظرناه في عباس بن محمد قاؿ: سمعت يحيى يقوؿ: أبو يحيى الحماني كابن

ىذا غير مرة. أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن عثماف السواؽ، قاؿ: حدثنا عيسى بن 
 حامد بن بشر الرخجي، حدثنا أبو بكر أحمد بن
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الجعد بن الوشاء، قاؿ: سمعت عباس الدكرم يقوؿ: سمعت يحيى بن معين يقوؿ: أبو يحيى 
بن عبد الحميد الحماني ثقة، قاؿ عباس: لم يزؿ يحيى يقوؿ ىذا حتى الحماني ثقة، كيحيى 

 مات. انتهى.



 كزاد الخطيب من ىذا القبيل: كفي بعضها أنو زاره.
قاؿ الخطيب: أخبرنا عبيد اهلل بن عمر الواعظ، حدثنا أبي، حدثني عمر بن أبي السرم الحافظ 

نا على باب يحيى بن عبد الحميد البصرم، قاؿ: سمعت عبد اهلل بن محمد بن منيع يقوؿ: ك
فأبى،  -يعني أف يحدثهم  -الحماني فجاء يحيى بن معين على بغلتو فسألو أصحاب الحديث 

كقاؿ: جئت ميسىًلمان على أبي زكريا فدخل ثم خرج، فسألوه عنو ؟ فقاؿ: ثقة ابن ثقة، ثم قاؿ 
وف بما ال يحفظوف يحيى الخطيب: كساؽ السند إلى علي بن المديني يقوؿ: أدركت ثبلثة يحدث
 بن عبد الحميد، كعبد األعلى السامي، كالمعتمر بن سليماف. انتهى.

قلت: إنما يعرؼ عدـ الحفظ بالغلط، فالمراد أنهم يغلطوف في بعض الحديث، كىذا يغتفر في 
الحفاظ الكبار لكثرة ما يرككف، كقد نقلت كبلـ ابن المديني ليعرؼ حقيقتو، ألف العبارات 

توىم الجرح، كقوؿ بعضهم تكلم فيو علي ابن المديني، أك رماه علي بن المديني،  المبهمة
 فانتبو، فإف لهم أساليب في التدليس كثيرة.

ثم قاؿ الخطيب: أخبرنا ابن الفضل، أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدم، حدثنا محمد 
نمير عن يحيى الحماني بن عبد اهلل بن سليماف الحضرمي، قاؿ: سألت محمد بن عبد اهلل بن 

؟ فقاؿ: ىو ثقة، ىو أكبر من ىؤالء كلهم فاكتب عنو. كسألت أحمد بن محمد بن حنبل عن 
يحيى الحماني ؟ قلت لو: تعرفو، لك بو علم ؟ فقاؿ أحمد: كيف ال أعرفو. فقلت لو: كاف ثقة 

 ؟ فقاؿ أحمد: أنتم أعرؼ بمشائخكم.
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 حماني ؟ فقاؿ: ثقة. انتهى المراد.كسألت يحيى بن معين عن يحيى ال
كالترجمة طويلة كفيها باإلسناد من طريق البرقاني، كأنا اتهمو في الشيعة عن عبد الكريم بن 

 أحمد بن شعيب النسائي، حدثنا أبي قاؿ: ابن عبد الحميد الحماني ضعيف. انتهى.
كيحيى بن عبد الحميد قلت: أنا اتهم عبد الكريم فيما ينفرد بو عن أبيو من تضعيف الشيعة. 

 (.336/ص 4(، كفي )ج250/ص3قد صحح لو الحاكم في المستدرؾ )ج
كبهذا ظهر أف قوؿ ابن الجوزم: قاؿ أحمد كغيره: كذاب غير صحيح بهذا اإلطبلؽ، ألف 

الذم ركم عن أحمد إنما ىو في حديث ركاه عن أحمد كجحده أحمد، كفيو حديث ركاه عن 
يحيى البصرة إال بعد موتو، كاألكؿ يحتمل أف أحمد نسي  رجل من أىل البصرة، كلم يدخل

كظن أنو لم يكن قد عرؼ ذلك الحديث، كالواقع أنو قد عرفو من كاسطة بينو كبين إسحاؽ 
األزرؽ كلم يذكر الواسطة، ألنو لم يورده بصورة التحديث، إنما جرل ذكره في مذاكرة فأخذه 



 : حدثو كحملو عنو.يحيى لحرصو على الحديث مع غفلة أحمد أنو قد
كأما الحديث الذم ركاه عن قريش فيحتمل أنو لقي قريشا قبل أف يدخل البصرة في الحج أك 
في غيره، فبل يجب أف ال يكوف سمعو منو، ألجل أنو لم يدخل البصرة إال بعد موتو. كأما قوؿ 

كذاب على أحمد: جاء إلى ىنا ككاف يكذب جهارا، فاجتمع عليو الناس، فليس معنى ىذا أنو  
اإلطبلؽ، ألنو أراد كاف يكذب حين جاء كاجتمع عليو الناس، كلعلو أراد ركايتو عن أحمد، 

كقولو: إنو سمعو منو على باب ابن علية، كقولو: إنو على سبيل المذاكرة، فسمى أحمد ذلك  
 كذبا لتغيظو عليو،
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صورة مطلقة، كخصوصان مع فبل يجوز من أجل ذلك أف ينسب إلى أحمد أنو قاؿ فيو كذاب ب
 قولو: أنتم أعلم بمشائخكم.

 : كيزيد. قاؿ النسائي: متركؾ.كأما قولو
أف يزيد بن أبي زياد من كبار علماء الحديث، قاؿ فيو الحاكم في المستدرؾ  فالجواب::

 (: أحد أركاف الحديث الكوفيين.333/ص3)ج
 قلت: ككاف من الزيدية.

( بإسناده: قدـ يزيد بن أبي زياد، مولى بني ىاشم 145ين )صقاؿ أبو الفرج في مقاتل الطالبي
صاحب عبد الرحمن بن أبي ليلى الٌرقة يدعو الناس إلى بيعة زيد بن علي، ككاف من دعاة زيد 

 بن علي، كأجابو ناس من أىل الرقة.
رح كقاؿ فيو السيد العبلمة عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى في حاشية كرامة األكلياء في ش
سند لحديث الغدير من طريق يزيد بن أبي زياد، فقاؿ: كأما يزيد بن أبي زياد فهو مولى بني 

ىاشم ممن بايع زيد بن علي، كمن ثقات محدثي الشيعة، ركل حديث: )) دعاء النبي صلى اهلل 
كحديث: )) أف آلو  -يعني معاكية كعمرا  -عليو كآلو كسلم أف يركسهما اهلل في الفتنة (( 

اهلل عليو كآلو كسلم سيلقوف تشريدان كتطريدان (( كغير ذلك، فناؿ منو رؤساء الحشوية، صلى 
كقد قاؿ الذىبي: إنو صدكؽ سيء الحفظ، كقاؿ ابن عدم: كأبو زرعة يكتب حديثو، كقاؿ أبو 

 داكد: ال أعلم أحدا ترؾ حديثو.
 مسة. انتهى.خٌرج لو مسلم مقركنان، كاألربعة، كالبخارم تعليقان، كمن أئمتنا الخ

 يعني: المؤيد باهلل، كأبا طالب، كالموفق باهلل، كالمرشد باهلل، كمحمد بن منصور.



كبهذا يظهر أف الركاية عن النسائي التي ذكرىا ابن الجوزم ركاية ضعيفة، كلعلها من ركاية ابنو 
 عبد الكريم كاهلل أعلم.
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قدح فيو، بل قاؿ: يزيد بن أبي زياد أبو عبد  قلت: كترجمتو في تاريخ البخارم الكبير ليس فيها
اهلل مولى بني ىاشم يعد في الكوفيين، ثم قاؿ بعد ذكر تاريخ كفاتو: كإنو قاؿ: قتل الحسين بن 

علي كأنا ابن أربع عشرة أك خمس عشرة سنة. سمع عبد الرحمن بن أبي ليلى، كعبد اهلل بن 
ورم، كشعبة، كقاؿ عثماف بن أبي شيبة عن الحارث بن نوفل، كمجاىدا، كعكرمة، ركل عنو الث

 جرير: كاف يزيد بن أبي زياد أحسن حفظا من عطاء بن السائب. انتهى.
كفي ترجمتو في كتاب الجرح كالتعديل البن أبي حاتم ركل عن عبد اهلل بن جعفر، كمجاىد، 

قاؿ أبو كعبد الرحمن بن أبي ليلى. ركل عنو األعمش كالثورم كشعبة، سمعت أبي يقوؿ ذلك، 
محمد: ركل عنو زىير بن معاكية، كزائدة، كشريك، كجرير بن عبد الحميد، كسفياف بن عيينة، 

 كمحمد بن فضيل، كعبد اهلل ابن األجلح، كعبد اهلل بن إدريس. انتهى.
كذكر عن شعبة أنو قاؿ: كاف يزيد بن أبي زياد رفاعا، كمعنى ىذا أنو كاف يرفع أحاديث موقوفة 

اجتهاد من شعبة في كونها موقوفة، ألف معناه ترجيح ركاية من كقف الحديث  عند شعبة، كىذا
على ركاية من رفعو، كمثل ىذا يختلف فيو العلماء نظرا للمرجحات لركاية الوقف، أك الرفع، مع 
أف ىذا مما ال يجرح بو الراكم، ألنو يقع من كثير من الركاة غلطا، كإنما فائدتو التنبيو للتحفظ 

يزيد إذا رفع ركاية ككقفها غيره، لترجيح الوقف على رأم شعبة الذم ىو أحد الركاة  عند ركاية
عن يزيد، كركاية كبار المحدثين عنو قرينة صدقو، كأف ليس مراد شعبة إال ما ذكرنا، كلم يذكر 

في ترجمتو أف أحدا تركو ال النسائي كال غيره. كذكره ابن حباف في كتاب المجركحين كالضعفاء 
 في ترجمتو: ركل عنو الثورم كشعبة كأىلفقاؿ 
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العراؽ، ثم قاؿ: ككاف يزيد صدكقا إال أنو لما كبر ساء حفظو كتغير، فكاف يتلقن ما لٌقن فوقع 
 المناكير في حديثو من تلقين غيره إياه. انتهى.

لفضائل قلت: ىذا غير مسٌلم البن حباف كىو متهم فيو، كلعلو أراد إبطاؿ ما ال يعجبو من ا
بهذه الدعول، كلم يذكرىا البخارم في تاريخو، كال ابن أبي حاتم في كتابو، بل في كتاب 



الجرح كالتعديل ما يدؿ على خبلؼ ذلك، أعني أنو لم يتغير، فإنو قاؿ في ترجمتو عن عبد اهلل 
م بن أحمد بن حنبل، فقلت ليحيى بن معين: يزيد بن أبي زياد دكف عطاء بن السائب ؟ قاؿ: نع

كمن سمع من عطاء بن السائب كىو مختلط، فيزيد فوؽ عطاء. فدؿ على أف يزيد لم يختلط، 
ألنو لو اختلط لكانا سواء في االختبلط، كلفصل فقاؿ: قبل اختبلطو، كقد ظهر أنو ال حجة 
البن حباف، كإنما تصيد ذلك مما ركاه ىو في كتاب المجركحين، أخبرنا الحسن بن سفياف، 

ملة بن يحيى، قاؿ: سمعت الشافعي يقوؿ: حدثنا ابن عيينة، قاؿ: حدثنا يزيد قاؿ: حدثنا حر 
بن أبي زياد، بمكة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب قاؿ: رأيت النبي صلى 

اهلل عليو كآلو كسلم إذا افتتح الصبلة رفع يديو. قاؿ سفياف: فلما قدـ يزيد الكوفة سمعتو 
 كزاد فيو ثم لم يعد، فظننت أنهم لقنوه. انتهى.يحدث بهذا الحديث 

كليس في ىذا أنو اختلط أك تغير، كلو كاف تغير لكاف المهم ذكر ذلك ال مجرد ظن أنهم 
لقنوه، كيحتمل أنو كاف يسكت عن قولو: ) ثم لم يعد (. حيث كاف عند قـو ينكركف ىذه 

لونها كال ينكركنها، كىذا كاضح ألف الزيادة كال يقبلونها، ثم ذكرىا في الكوفة حيث رءاىم يقب
قولو: ) ثم لم يعد ( ليس في ذكرىا كال حذفها ما يغيّْر معنى أكؿ الحديث، فهي بمنزلة حديث 

مستقل ال يجب ذكرىا مع أكؿ الحديث، فهو بالخيار إف شاء ذكرىا كإف شاء سكت عنها، 
 فبل معنى لهذا االعتراض عليو كال
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قنوه فأما تصيد ابن حباف لدعول االختبلط من ذلك فهو أبعد، كإنما ىي أمارة للظن أنهم ل
عادتهم يتصيدكف لتضعيف الشيعة لغرض لهم في ذلك، كقد ظهر ذلك من ابن حباف ألنو قاؿ 
في يزيد: كقد ركل، عن سليماف بن عمرك بن األحوص، عن أبي برزة قاؿ: كنا مع النبي صلى 

اء فقاؿ: انظركا ما ىذا فصعدت فنظرت فإذا معاكية اهلل عليو كآلو كسلم فسمع صوت غن
كعمرك يغنياف، فجئت فأخبرت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ: )) اللهم أركسهما في 

 الفتنة ركسا، اللهم دعَّهما إلى النار دعَّا ((.
زيد أخبرناه محمد بن زىير أبو يعلى، قاؿ: حدثنا علي بن المنذر قاؿ: حدثنا ابن فضيل عن ي

 .-بن أبي زياد. ا ق
كلم يذكر أف أحدا تركو، كقد أفاد ابن حجر في أكؿ ترجمتو في تهذيب التهذيب أنو أخرج لو 

البخارم في التاريخ، كمسلم، كاألربعة، فكيف يقوؿ النسائي: متركؾ كيخٌرج لو في سننو ؟! 
 ألف النسائي أحد األربعة.



كانوا يتكلموف فيو لتغيره فهو على العدالة كفي ترجمتو كقاؿ يعقوب بن سفياف: كيزيد كإف  
 كالثقة، كإف لم يكن مثل الحكم كمنصور.

كقاؿ ابن شاىين في الثقات: قاؿ أحمد بن صالح المصرم: يزيد بن أبي زياد ثقة كال يعجبني 
 قوؿ من تكلم فيو.

 كقاؿ ابن سعد: كاف ثقة في نفسو إال أنو اختلط في اخر عمره فجاء بالعجائب.
ن سعد من كبار العثمانية فهو متهم في قولو اختلط، كلعل السبب أنو تجاذبو ىو كمن قلت: اب

أشبهو أمراف، أمر يدعوىم إلى توثيقو، كىو أنو قد ركل عنو أئمة المحدثين شعبة، كسفياف، 
 كاألعمش، كغيرىم كما مر.
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كية فمنهم من يختار كأمر يدعوىم إلى تضعيفو كىو ما يركيو من الفضائل كما ركاه في معا
 تضعيفو. بمعنى أنو ال يحتج بو ال بمعنى أنو يترؾ، فهو يعتبر في الشواىد كنحو ذلك.

كمنهم من يختار توثيقو بشرط أف يقرف بذلك دعول أنو اختلط ليبطل بذلك ماال يحبونو من 
 حديثو في الفضائل كالمثالب.

 كمنهم من يجمع بين التضعيف كرميو بالتلقين.
هم قد يتقبلوف في مثل يزيد بن أبي زياد قوؿ بعضهم ببل تثبت، فيبدأ أحدىم بكلمة كاعلم أن

من التضعيف تعجبهم فيتقبلها آخركف منهم كيتداكلونها فتصير مشهورة كأصلها كاحد، كالواحد 
 غير محق فيها كما قاؿ الشاعر:

 
 إف يسمعوا سبو طاركا بها فرحا ... عني كما سمعوا من صالح دفنوا

 
كفي ترجمتو قاؿ النسائي: ليس بالقوم. كلم يينقل عنو كال عن غيره أنو قاؿ متركؾ، ككيف ىذا 

يكوف مترككا، كقد ركل عنو كبار المحدثين كما مر كأخرج لو مسلم مقركنا، كالبخارم في 
 187ص  12التاريخ، كاألربعة في السنن، منهم النسائي نفسو ؟! كقد ركل عنو الترمذم ) ج 

 ألحوذم شرح الترمذم، كقاؿ في حديثو: حسن صحيح. انتهى.( من عارضة ا
قاؿ السيوطي في الؤللئ، عن ابن الجوزم. الدارقطني: حدثنا أبو سعيد ىو العدكم، حدثنا 

العباس بن بكار الضبي، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن ابن الزبير ) كذا (، عن جابر مرفوعا: )) 
 النظر إلى علي عبادة ((. انتهى.



 عل الصواب، عن أبي الزبير، عن جابر ... إلخ.قلت: ل
(: أخبرنا أبو طالب محمد بن أحمد بن عثماف البغدادم،  145كفي مناقب ابن المغازلي )ص 

 أخبرنا أبو بكر أحمد بن إبراىيم بن الحسن بن شاذاف البزاز أذنا،
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أبي الزبير، عن جابر قاؿ:  حدثنا العدكم، حدثنا العباس بن بكار، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن
 قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى كجو علي عبادة ((. انتهى.

(: أخبرناه ابو عبد اهلل الفراكم،  403ص  2كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
ل نصر بن محمد بن كأبو القاسم الشحامي، قاال: أنبأنا أبو سعد الجنزركدم، أنبأنا أبو الفض

أحمد بن يعقوب الطوسي العطار، أنبأنا سليماف بن أبي صبلبة، أنبأنا أبو بكر بن إبراىيم، أنبأنا 
مقداـ بن رشيد، أنبأنا ثوباف بن إبراىيم، أنبأنا سالم الخواص، عن جعفر بن محمد، ، عن أبيو، 

لم: )) النظر إلى علي عبادة عن جابر بن عبد اهلل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كس
.)) 

(: قلت: كقاؿ ابن أبي الفيراتي في جزئو: أنبأنا  435ص  1كقاؿ السيوطي في الؤللئ ) ج 
جدم أبو عمرك، حدثنا أبو محمد الحسن بن محمد بن إسحاؽ المهرجاني، حدثنا الغبلبي، 

، عن جابر قاؿ: قاؿ أنبأنا العباس بن بكار، حدثنا أبو بكر الهذلي، عن ابن الزبير ) كذا (
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) عد عمراف بن الحصين فإنو مرض، فأتاه كعنده 
معاذ كأبو ىريرة، فأقبل عمراف يحد النظر إلى علي، فقاؿ لو معاذ: لم تحد النظر إلى علي ؟ 

دة. فقاؿ معاذ: فقاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: النظر إلى علي عبا
كأنا سمعتو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم. فقاؿ أبو ىريرة: كأنا سمعتو من رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم ((.
كقاؿ: أنبأنا القاضي سوار بن أحمد، حدثنا علي بن أحمد النوفلي، حدثنا محمد بن زكريا بن 

 ن كثير، عن ابندينار حدثنا العباس بن بكار، حدثنا عباد ب
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الزبير ) كذا (، عن جابر مرفوعا: )) النظر في المصحف عبادة، كنظر الولد إلى الوالدين 
 عبادة، كالنظر إلى علي بن أبي طالب عبادة ((. كاهلل أعلم. انتهى.



(:، عن ابن الجوزم، عن الدارقطني، أخبرنا  344ص  1كفي الؤللئ المصنوعة أيضا ) ج 
اصر، أنبأنا محمد ابن علي بن ميموف، أنبأنا علي بن المحسن، أنبأنا عبد اهلل بن محمد بن ن

إبراىيم، حدثنا الحسن بن علي بن زكريا ىو العدكم، أنبأنا أحمد بن عبدة، حدثنا سفياف بن 
 عيينة، عن األعمش، عن أبي صاؿ،ح، عن أبي ىريرة مرفوعا: )) النظر إلى علي عبادة ((.

علي العدكم، حدثنا إسحاؽ بن لؤلؤ، حدثنا عفاف بن شعبة ) كذا (، عن  كبو إلى الحسن بن
 األعمش بو.

كفي لساف الميزاف في ترجمة الحسن بن علي العدكم. كقاؿ ابن عدم: حدثنا الصباح بن عبد 
اهلل، ثنا شعبة، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي ىريرة رضي اهلل عنو مرفوعا: )) النظر إلى 

 ة ((.كجو علي عباد
 كحدثنا لؤلؤ بن عبد اهلل، ثنا عفاف، ثنا شعبة مثلو.

 ثم قاؿ: كحدثنا أحمد بن عبدة، ثنا سفياف، عن األعمش بهذا. انتهى.
(: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الوىاب بن طاكاف  144كفي مناقب ابن المغازلي ) 

العلوم العدؿ الواسطي، حدثنا السمسار، أخبرنا أبو عبد اهلل الحسين بن محمد بن الحسين 
أحمد بن محمد الحداد المعركؼ ببكير، حدثنا محمد بن يونس الكديمي، حدثنا عبد الحميد 

بن بحر البصرم، حدثنا سوار بن مصعب، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن أبي ىريرة، عن 
 علي عبادة ((. معاذ بن جبل قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى كجو
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(: أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين العدؿ،  145كفيها في ) ص 
حدثنا أحمد بن يوسف الخشاب، حدثنا الكديمي، حدثنا إبراىيم بن إسحاؽ الجعفي، حدثنا 

د الرحمن، عبد اهلل بن عبد ربو العجلي، حدثنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن حميد بن عب
عن أبي سعيد الخدرم، عن عمراف بن حصين قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

 كسلم يقوؿ: )) النظر إلى علي عبادة ((.
ثم قاؿ: كبإسناده حدثنا الكديمي، قاؿ: حدثنا عبد الحميد بن بحر البصرم، حدثنا سوار بن 

اذ بن جبل، عن النبي صلى اهلل مصعب، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن أبي ىريرة، عن مع
 عليو كآلو كسلم مثلو.

 قلت: ىو الحديث األكؿ، عن أبي ىريرة كالسند كاحد، إال في الراكم، عن الكديمي.
كفي مناقب ابن المغازلي قبيل الحديثين، أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوىاب، حدثنا 



حدثنا أبو مسلم الكجي ) كذا الحسين بن محمد بن الحسين العدؿ، حدثنا أحمد بن محمد، 
( كأنا سألتو، حدثنا أبو نجيد عمراف بن خالد بن طليق، عن أبيو، عن جده، عن عمراف بن 

 حصين قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى كجو علي عبادة ((.
، حدثنا (: أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا الحسين بن محمد بن الحسين 145كفيها ) ص 

محمد بن محمود كساؽ سند حديث ابن مسعود قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
 كسلم: )) النظر إلى كجو علي عبادة ((.
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قاؿ: كأخبرنا محمد بن محمود، حدثنا إبراىيم بن عبد السبلـ، حدثنا محمد بن موسى 
لى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) الحرشي، حدثنا عمراف بن حصين قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل ص

 النظر إلى كجو علي عبادة ((.
(: أخبرنا أبو البركات محمد بن علي بن محمد التمار الواسطي بقرءاتي  146كفيو في ) ص 

عليو فأقر بو قلت لو: حدثكم أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن الحسن بن خزفة 
حاؽ، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا إبراىيم الصيدالني، قاؿ: حدثنا أبو الحسن أحمد بن إس

بن إسحاؽ الجعفي، حدثنا محمد بن عبد ربو، حدثنا شعبة بن الحجاج، عن قتادة، عن حميد 
بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدرم، عن عمراف بن حصين قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة ((.
(:، عن ابن الجوزم بإسناده، عن ابن مردكيو، حدثنا  345ص  1ي الؤللئ المصنوعة ) ج كف

أحمد بن إسحاؽ بن منجاب، حدثنا محمد بن يونس الكديمي، حدثنا إبراىيم بن إسحاؽ 
الجعفي، حدثنا عبد اهلل بن عبد ربو العجلي، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن حميد ىو ) ابن ( 

عيد الخدرم، عن عمراف بن حصين مرفوعا: )) النظر إلى علي عبادة عبد الرحمن، عن أبي س
((. ثم ذكر، عن ابن الجوزم: الكديمي كضاع، كلو طريق آخر فيو مجاىيل، كآخر فيو خالد 

 بن طليق ضعفوه.
 قاؿ السيوطي: لو طريق آخر ليس فيو الكديمي.

ابقا، كقاؿ صحيح قاؿ الحاكم في المستدرؾ: حدثنا دعلج كساؽ حديثو الذم ذكرناه س
اإلسناد، كطريق خالد بن طليق أخرجو الطبراني، حدثنا أبو مسلم الكشي ) كذا (، حدثنا أبو 

محمد عمراف بن خالد بن طليق الضرير، عن أبيو، عن جده قاؿ: رأيت عمراف بن حصين يحد 
 النظر إلى علي فقيل لو، فقاؿ: سمعت
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 يقوؿ: )) النظر إلى علي عبادة ((. كاهلل أعلم. انتهى. رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم
(: أخبرناه أبو الفتح يوسف بن  398ص  2كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 

عبد الواحد، أنبأنا شجاع بن علي، أنبأنا أبو عبد اهلل بن مندة، أنبأنا آدـ بن محمد بن سهل، 
، أنبأنا عمراف بن خالد بن محمد بن عمراف بن حصين، أنبأنا أنبأنا إبراىيم بن عبد اهلل بن حاتم

أبي، عن أبيو، عن جده عمراف بن حصين قاؿ: سمعت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: 
 )) النظر إلى علي بن أبي طالب عبادة ((.

 كأخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف العبلؼ في كتابو، كأخبرني أبو طاىر محمد بن
أبي بكر السنجي عنو، أنبأنا أبو الحسن الحمامي، أنبأنا أبو عمرك بن السماؾ، أنبأنا إبراىيم بن 

عبد اهلل البصرم ) ظ (، أنبأنا عمراف بن خالد بن طليق، عن أبيو، عن جده، عن عمراف بن 
 الحصين قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى علي عبادة ((.

نا أبو القاسم علي بن إبراىيم، أنبأنا عمي أبو البركات عقيل بن العباس الحسيني، أنبأنا أبو أخبر 
عبد اهلل بن أبي كامل، أنبأنا خاؿ أبي خيثمة بن سليماف، أنبأنا أبو عمر أحمد بن الغمر ) ظ ( 

ثني يعرؼ بابن أبي حماد، أنبأنا رجاء بن محمد السقطي، أنبأنا عمراف بن خالد بن طليق حد
أبي، عن أبيو، عن جده عمراف بن حصين أنو مرض مرضة فأتاه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

( لك من علتك. قاؿ: بأبي أنت كأمي فبل تفعل 1كسلم يعوده فقاؿ: يا أبا نجيد أني آليس )
فإف أحب ذلك إلي أحبو إلى اهلل. قاؿ: فوضع يده على رأسي فقاؿ: ال بأس عليك يا عمراف 

 منفعوفي 
__________ 

 ( الصواب على مقتضى السياؽ: أني آلس، أم: حزين. ) مؤلف (.1)
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ذلك الوجع، ثم انصرؼ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فأتى علي بن أبي طالب فقاؿ: 
أعدت أخاؾ أبا نجيد ؟ قاؿ: لم أعلم. قاؿ: عزمت عليك لما لم تجلس حتى تعوده، فسار 

إليو عمراف مقببل فجلس إليو كنظر إليو ثم قاـ فأتبعو ] عمراف [ بصره  علي إلى عمراف فنظر
حتى غاب عنو، فقاؿ لو جلسائو: قد رأيناؾ كما صنعت. قاؿ: إني سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل 

 عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) النظر إلى علي عبادة ((.



لخوارزمي في الفصل ) قاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي في حاشيتو على ىذا الحديث: كركاه ا
( كقد ركاه أيضا في ترجمة خالد بن طليق بن محمد بن عمراف  260( من مناقبو ) ص  23

( ط  123ص  2بن حصين من كتاب أخبار القضاة، للوكيع محمد بن خلف بن حياف ) ج 
مصر، قاؿ: حدثني عبد الرحمن بن خلف بن الحصين الضبي بن بنت مبارؾ بن فضالة، قاؿ: 

مراف بن خالد بن طليق بن محمد بن عمراف بن حصين، قاؿ: حدثني أبي، عن أبيو، حدثنا ع
عن جده قاؿ: مرض عمراف بن حصين مرضة لو فعاده النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقاؿ لو: 

يا أبا نجيد أني آلنس لك من كجعك ) كذا (، قاؿ: يا رسوؿ اهلل إف أحبو إلي أحبو إلى اهلل. 
لى رأسو كقاؿ ال بأس عليك يا عمراف، كعوفي من مرضو ذاؾ كخرج من قاؿ: فمسح يده ع

عنده فلقيو علي بن أبي طالب عليو السبلـ فقاؿ: عدت أخاؾ أبا نجيد ؟ قاؿ: ال. قاؿ: 
عزمت عليك لتأتينو. قاؿ: فجاء ] علي [ حتى دخل عليو، فلم يزؿ ينظر إليو مقببلن، فلما ] 

حابو يا أبا نجيد لم نرؾ تنظر إلى أحد نظرؾ إلى علي! قاؿ قاـ [ أتبعو بصره، فقاؿ لو بعض أص
 سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) النظر إلى علي عبادة ((.
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ثم قاؿ المحقق كركاه أيضا في الجزء األكؿ من الفوائد المنتقاة من الغرائب الحساف، ألبي بكر 
/ب، قاؿ أخبرنا محمد، حدثنا 35د في الظاىرية الورؽ محمد بن عبد اهلل بن صالح الموجو 

محمد بن الحسين الخثعمي أبو جعفر، حدثنا إسماعيل بن موسى، حدثنا الحسن بن القاسم، 
عن بكار بن العباس، عن خالد بن الطفيل )كذا(، عن ابن عمراف بن حصين، عن أبيو قاؿ: 

 لنظر إلى علي عبادة ((.سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) ا
كركل الطبراني، عن طليق بن محمد قاؿ: رأيت عمراف بن الحصين يحد النظر إلى علي، فقيل 

 لو، فقاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ )) النظر إلى علي عبادة((.
 ( قاؿ: كفيو عمراف بن خالد الخزاعي ضعيف.119/ص9ركاه عنو في مجمع الزكائد )ج

 قلت: في ىذه الجملة الكبلـ في ثبلثة محمد بن يونس، كخالد بن طليق، كعمراف بن خالد.
( كما بعدىا ترجمة طويلة، 435/ص3فأما محمد بن يونس فترجم لو الخطيب في تاريخو )ج

قاؿ فيها: محمد بن يونس بن سليماف بن عبيد بن ربيعة بن كديم أبو العباس القرشي السامي 
بالكديمي، كىو ابن امرأة ركح بن عبادة سمع عبد اهلل بن داكد الخريببي، البحرم المعركؼ 

كمحمد بن عبد اهلل األنصارم، كأزىر بن سعد السماف، كأبا داكد الطيالسي، كأبا زيد النحوم، 
كأبا سعيد األطلعي كأبا عبيدة، كمعمر بن المثنى، كمؤمل بن إسماعيل، كركح بن عبادة، كعفاف 



بن حرب، كعبيد اهلل بن موسى العبسي، كمكي بن إبراىيم البلخي، كأبا  بن مسلم، كسليماف
 عاصم
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النبيل، كبشر بن عمرك الزىراني، كعبيد اهلل بن الزبير الحميدم، كأبا نعيم الفضل بن دكين 
 الكوفي، كخلقا سواىم ال يحصوف.

لى بغداد فسكنها كحٌدث ككاف حافظان كثير الحديث، سافر كسمع بالحجاز كاليمن، ثم انتقل إ
بها، فركل عنو من أىلها أبو بكر بن أبي الدنيا، كالقاضي المحاملي، كأبو بكر بن األنبارم 

النحوم، كعلي بن محمد بن عبيد الحافظ، كمحمد بن مخلد، كمحمد بن أحمد الحكيمي، 
بن كإسماعيل بن محمد الصفار، كمحمد بن عمرك الرزاز، كأبو عمرك بن السماؾ، كأحمد 

سلماف النجاد، كأبو سهل بن زياد، كأحمد بن كامل القاضي، كأبو بكر الشافعي، كجماعة 
آخرىم أبو بكر بن مالك القطيعي، كذكر أف عبيد اهلل بن أحمد بن أبي طاىر الكديمي )كذا(، 

 حج أربعين حجة.
صلى اهلل ثم ذكر الخطيب في ترجمتو حديثان من طريقو، عن أنس بن مالك قاؿ: لما أتي النبي 

عليو كآلو كسلم بالبراؽ ليركبو، استصعب عليو، فقاؿ لو جبريل: ما يحملك على ىذا فما 
ركبك آدمي أكـر على اهلل منو، قاؿ: فارفض عرقا، كأقر، قاؿ أبو العباس سألت علي بن 

المديني عن ىذا الحديث فقاؿ: لم أسمع في ىذا الحديث فارفض عرقان إال في ىذا الحديث، 
 ؿ الكديمي: قاؿ لي على بن المديني عندؾ ما ليس عندم.قاؿ: قا

( أنبأنا ابو محمد عبد الرحمن بن عثماف الدمشقي في كتاب إلينا، أنبأنا 1ثم قاؿ الخطيب،)
الكديمي يقوؿ كنت عند أبي نعيم الفضل بن دكين، فذكر حديث األعمش، فقلت عندم منو 

ثني عبد الرحمن بن حماد التسترم، ألف حديث، قاؿ: فحدثني منو بحديث غريب قلت: حد
حدثنا االعمش، عن أبي صالح، عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 

 )) ما أنزؿ اهلل من داء إال
__________ 

 ( لعل القائل ىو: محمد بن النديم المذكور في السند قبل ىذا. )مؤلف(.1)
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علمو من علمو كجهلو من جهلو ((. ثم ذاكرني أبو نعيم بحديث  كقد جعل لو في األرض دكاء
الصباغوف كالصواغوف، عن األعمش، عن أبي صالح، عن أبي ىريرة حدثنا ابو نعيم، أنبأنا 

األعمش، عن أبي صالح، عن أبي ىريرة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) 
 أكذب الناس الصباغوف كالصواغوف ((.

كر عنو حديثان، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) الراحموف يرحمهم اهلل ((. كىو في ثم ذ 
قصة ثم قاؿ الخطيب كذا، قاؿ في ىذا الحديث، عن ابن عباس كإنما ىو، عن أبي قابوس، 

عن عبد اهلل بن عمرك بن العصا: قلت: يجوز أف يكوف غلط فيو بسبب الخوؼ المدلوؿ عليو 
 فيها أنو أخذه األمير كبطحوه كقعدكا على أكتافو.في القصة، ألف 

ثم قاؿ الخطيب قرأت في كتاب أبي عبد اهلل بن بكير بخطو، سمعت محمد بن عبد اهلل 
الشافعي، يقوؿ سمعت جعفر الطيالسي، يقوؿ: دخلت البصرة كبها أربعة يذاكركف بالحديث، 

تو أنو قاؿ: كتبت، عن أحدىم محمد يونس الكديمي، قلت: كقد ذكر قبل ىذا في ترجم
 البصريين، عن ألف كمائة كستة كثمانين رجبلن.

قاؿ الخطيب: حدثنا القاضي أبو محمد الحسن بن الحسين بن محمد بن زاىر االستراباذم، 
كأبو محمد الحسن بن علي بن محمد الجوىرم، قاال: أنبأنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن 

سمعت أبي يقوؿ: كاف محمد بن يونس الكديمي  حمداف، قاؿ: سمعت عبد اهلل أحمد يقوؿ:
حسن الحديث حسن المعرفة، ما كجد عليو إال صحبتو لسليماف الشاذكوني، كيقاؿ: إنو ما 

 دخل دارميك أكذب من سليماف الشاذكوني.
قلت: ال يجرح فيو ىذا ألف الخبلؼ يمكن أف يكوف في سليماف الشاذكوني فيكوف عند 

يونس غير كذاب، كما ىو معركؼ في ىذا الفن، كيمكن أف  أحمد كذابان كعند محمد بن
 يصحبو محمد بن يونس ليعرؼ حديثو، لئبل يدخل عليو في
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حديث، كما ركم أف يحيى بن معين كتب صحيفة معمر، عن أنس مع أنو قد قاؿ: إنها 
ركاة، عن أنس، موضوعة. فقيل لو: في ذلك فاعتذر بأنو يريد أف يعرفها لئبل يدخل عليو أحد ال

 فيجعل مكاف راكم الصحيفة راكيا آخر.
ىذا معنى القصة، ثم ذكر الخطيب قصة مرسلة فيها جرحو، عن عبد اهلل بن أحمد قوال خالفو 

 فعلو.
ثم قاؿ الخطيب: قلت كاف عبد اهلل بن أحمد أتقى من أف يكذب من ىو صادؽ كيحتج بما 



عبد اهلل بن أحمد، كفي ىذه الحكاية نظير  حكى عنو ىذا األصبهاني، يعني راكم القصة، عن
 من جهتو، كاهلل أعلم.

ثم ذكر الخطيب بإسناده، عن ابن خزيمة أنو قاؿ كتبت عنو أم، عن محمد بن يونس الكديمي 
 بالبصرة في حياة أبي موسى كبندار. انتهى.

 كمعنى ىذا: أنو من كبار المحدثين.
بن علي اآلبنوسي بخطو، أنبأنا أحمد بن ثم قاؿ الخطيب: قرأت في كتاب أحمد بن محمد 

الخضر السوسنجردم، قاؿ: سمعت الشافعي يقوؿ: سمعت أبا األخوص محمد بن الهيثم 
 كسئل عن الكديمي؟ فقاؿ: تسألوني عنو، ىو أبر مني كأكثر علما ما علمت إال خيرا.

مد بن عمر ثم ركل الخطيب، عن عبداف أنو قاؿ: فائتني سماع تفسير ركح بن عبادة، عن مح
 البحراني، فكتبتو عن محمد بن يونس الكديمي.

ثم قاؿ الخطيب: أنبأنا أبو عبد اهلل محمد بن عبد الواحد، حدثنا محمد بن العباس قاؿ: قرأ 
علي بن المنادم كأنا أسمع قاؿ: كمحمد بن يونس بن موسى أبو العباس المعركؼ بالكديمي  

ين بقليل، ثم بلغنا كبلـ أبي داكد السجستاني فيو، كتبنا عنو، كالناس عندنا أحياء بعد السبع
 فتركناه كرمينا بالذم سمعنا منو.
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قاؿ الخطيب: لم يزؿ الكديمي معركفا عند أىل العلم بالحفظ، مشهورا بالطلب، مقدما في 
الحديث، حتى أكثرى من ركايات الغرائب كالمناكير، فتوقف إذ ذاؾ بعض الناس عنو كلم 

 لسماع منو.ينشطوا ل
ثم ذكر الخطيب أقواؿ المختلفين فيو، فذكر عن أبي أحمد الحاكم أنو قاؿ فيو: ذاىب 

الحديث، كأنو ركل أنو تركو يحيى بن محمد بن صاعد كابن عقدة، كسمع منو عبد اهلل بن 
أحمد بن حنبل، كمحمد بن إسحاؽ بن خزيمة، ثم قاؿ أبو أحمد الحاكم: كقد حفظ في 

 وؿ عن غير كاحد من أئمة الحديث.الكديمي سوء الق
قلت: ىذا أبو أحمد الحاكم ىو غير الحاكم النيسابورم، كىذه العبارة مبهمة ينصر بها رأيو في 

الكديمي. ثم ركل الخطيب، عن أبي داكد أنو أطلق فيو الكذب، كركل أنو قاؿ في أحاديث 
 ذكرىا في الكديمي: أنها كذب.

وىم منو أف أبا داكد قاؿ: إنو كذب، كإف كٌذبو في أشياء قلت: ىذا تكذيب غير مطلق، فبل يت
معينة فقد يكوف في ذلك استند إلى شبهة غير موجبة لتكذيبو. كما ركل الخطيب ىناؾ، عن 



موسى بن ىاركف أنو كاف ينهى الناس، عن السماع من أبي العباس الكديمي، كيقوؿ: قد تقٌرب 
قاسم األسدم كما حدث أبي قط عن محمد إلي بأني كتبت عن أبيك في مجلس محمد بن ال

 بن القاسم.
قاؿ الخطيب: كىذا القوؿ ال حجة فيو، لجواز أف يكوف ىاركف بن عبد اهلل كالد موسى سمع 
من محمد بن القاسم األسدم كلم يرك عنو، ثم ركل الخطيب، عن موسى بن ىاركف أنو قاؿ 

كذاب يضع الحديث، كقد تقدـ   كىو متعلق بأستار الكعبة: اللهم إني أشهدؾ أف الكديمي
الجواب عنو، كصنيعو ىذا يدؿ على أنو معتقد لذلك جاٌد فيو، كلكنو ال يدؿ على أنو صادؽ 

الحتماؿ أنو غالط بسبب الشبهة المذكورة. كمع أنهم قد قرركا أنو ال يقبل جرح إال قراف 
 بعضهم في بعض، لما يكوف
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 يبعد أف ىذا من ذاؾ، ثم ركل الخطيب، عن سليماف بينهم من أسباب الشقاؽ كالبغض، فبل
الشاذكوني تكذيب الكديمي كأبيو كعمو، كقد تقدـ عن أحمد تكذيب سليماف الشاذكوني، 

كأف أحمد عاب على الكديمي صحبتو سليماف الشاذكوني، ثم ركل الخطيب عن القاسم 
 سلم كعلى العلماء.المطرز أنو قاؿ: كاف يكذب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ك 

قلت: كىذه دعول من المطرز كسببها كما ذكره الخطيب الركايات لؤلحاديث الغريبة، كلكنو 
قد أفاد كثرة حديثو كرحلتو في الحديث، كمن كثر جمعو للحديث ال بد أف يكوف لو أحاديث 

ي غريبة أم مفردات، كما يدؿ على ذلك ما ركاه الخطيب عن الدارقطني قاؿ: كاف الكديم
يتهم بوضع الحديث، ككاف مما تكلم موسى بن ىاركف بو في الكديمي حديث شاصويو بن 

عبيد اهلل الذم أخبرنا محمد بن أحمد بن رزؽ، أنبأنا أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد 
األدمي القارل، حدثنا محمد بن يونس القرشي... إلى أف قاؿ: حدثنا شاصويو بن عبيد أبو 

من عدف سنة عشر كمأتين بقرية يقاؿ لها الجردة، قاؿ: حدثني معرص  محمد اليمامي منصرفا
بن عبد اهلل بن معرض بن معيقيب اليمامي، عن أبيو، عن جده قاؿ: حججت حجة الوداع 
فدخلت دارا بمكة، فرأيت فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كجهو مثل دارة القمر 

مة بغبلـ يـو كلد كقد لفو في خرقة، فقاؿ لو رسوؿ كسمعت منو عجبا، جاء رجل من أىل اليما
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا غبلـ من أنا ؟ قاؿ: أنت رسوؿ اهلل. قاؿ: صدقت بارؾ اهلل 

 فيك.
قاؿ الخطيب: أنبأنا أبو علي عبد الرحمن بن محمد بن فضالة النيسابورم بالرم، قاؿ: سمعت 



اؿ: سمعت محمد بن قريش بن سليماف بن قريش أبا الربيع محمد بن الفضل البلخي، ق
 المركركذم بها يقوؿ: دخلت على موسى بن ىاركف الحماؿ
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منصرفي من مجلس الكديمي فقاؿ لي: ما الذم حدثكم الكديمي اليـو ؟ فقلت: حدثنا، عن 
ركف: شاصويو بن عبيد اليمامي بحديث كذكرتو لو، كىو حديث مبارؾ اليمامة فقاؿ موسى بن ىا

 أشهد أنو حدث عمن لم يخلق بعد.
فنقل ىذا الكبلـ إلى الكديمي فلما كاف من الغد خرج فجلس على الكرسي كقاؿ: بلغني أف 

تكلم فٌي كنسبني إلى أف حدثت عمن لم يخلق كقد  -يعني موسى بن ىاركف  -ىذا الشيخ 
علينا فقاؿ: حدثنا جبل عقدت بيني كبينو عقدة ال نحلها إال بين يدم الملك الجبار، ثم أملى 

من جباؿ البصرة أبو عامر العقدم حدثنا زمعة بن صالح، عن سلمة بن كىراـ، عن طاككس، 
 عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف من الشعر لحكمة ((.

، عن كحدثنا جبل من جباؿ الكوفة أبو نعيم الفضل بن دكين، حدثنا األعمش، عن إبراىيم
األسود، عن عائشة قالت: أىىدىل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم مرة غنما، كأملى علينا 
في ذلك المجلس كل حديث فرد، كانتهى الخبر إلى موسى بن ىاركف فما سمعتو بعد ذلك 

 يذكر الكديمي إال بخير أك كما قاؿ.
ن جعفر العجلي مستملي ابن شاىين أنبأنا أحمد بن محمد العتيقي، حدثنا أبو عبد اهلل عثماف ب

بحديث الكديمي، عن شاصويو بن عبيد، ثم قاؿ عثماف: سمعت بعض شيوخنا يقوؿ: لما أملى 
الكديمي ىذا الحديث استعظمو الناس كقالوا: ىذا كذب من ىو شاصونة ) كذا ( فلما كاف بعد 

: كصلنا قرية يقاؿ لها جاء قـو من الرحالة ممن جاءكا من عدف فقالوا -أم الكديمي  -كفاتو 
الجردة، فلقينا بها شيخا فسألناه عندؾ شيء من الحديث ؟ قاؿ: نعم. فكتبنا عنو كقلنا: ما 

 اسمك ؟ قاؿ: محمد بن شاصونة بن عبيد، كأملى علينا ىذا الحديث فيما أملى علينا عن أبيو.
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ي، أخبرناه أبو عبد اهلل قاؿ الخطيب: كقد كقع إلينا حديث شاصونة من غير طريق الكديم
محمد بن علي بن عبد اهلل الصورم ببغداد، كأبو محمد عبد اهلل بن علي بن عياض بن أبي 

عقيل القاضي بصور، كأبو نصر علي بن الحسين بن أحمد بن أبي سلمة الوراؽ بصيدا، قالوا: 



شاصونة بن  أنبأنا محمد بن أحمد بن جميع الغساني، حدثنا العباس بن محبوب بن عثماف بن
عبيد بمكة، حدثنا أبي، قاؿ: حدثني جدم شاصونة بن عبيد، قاؿ: حدثني معرص بن عبيد اهلل 
بن معيقيب اليمامي، عن أبيو، عن جده قاؿ: حججت حجة الوداع فدخلت دارا بمكة، فرأيت 
 فيها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كجهو كدارة القمر، فسمعت منو عجبا، أتاه رجل من
أىل اليمامة بغبلـ يـو كلد كقد لفو في خرقة، فقاؿ لو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: يا 

غبلـ من أنا ؟ فقاؿ: أنت رسوؿ اهلل. قاؿ: فقاؿ لو: بارؾ اهلل فيك. ثم إف الغبلـ لم يتكلم 
 بعدىا.

معت أبا بكر أخبرني القاضي أبو العبلء الواسطي، أنبأنا محمد بن حمدكيو النيسابورم قاؿ: س
بن إسحاؽ يعني الضبعي كقاؿ لو: أبو عبد اهلل بن يعقوب قد أكثرت، عن الكديمي فقاؿ: 

سمعت أبا العباس الكديمي يوما كبكى، ثم قاؿ: أال من رماني بالكفر كالزندقة فهو من قبلي 
في حل إال من رماني بالكذب في حديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، فإني خصمو 

 ن يدم اهلل يـو القيامة.بي
قاؿ ابن حمدكيو: كسمعت أبا بكر غير مرة يقوؿ: ما سمعت أحدا من أىل العلم يعنى 

 بالحديث يتهم الكديمي في لقبو كل من ركل عنو.
حدثني الحسن بن محمد الخبلؿ، حدثنا علي بن محمد األيادم، حدثنا أبو بكر الشافعي 

ي ثقة، كلكن أىل البصرة يحدثوف بكل ما قاؿ: سمعت جعفر الطيالسي يقوؿ: الكديم
 يسمعوف.
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ثم قاؿ الخطيب: أنبأنا ابن زرؽ، أنبأنا إسماعيل بن علي الخطبي قاؿ: كمات أبو العباس محمد 
بن يونس الكديمي يـو الخميس كدفن يـو الجمعة قبل الصبلة للنصف من جمادل اآلخرة سنة 

ن يعقوب القاضي، كما رأيت أكثر ناسا من مجلسو ست كثمانين كمأتين، كصلى عليو يوسف ب
 ككاف ثقة. كذا قاؿ الخطبي. انتهى.

فكاف الراجح في الكديمي أنو صدكؽ، كإنما كذبو من كذبو الستبعاد بعض مفرداتو كإنكارىا، 
 فكاف ذلك عن ظن، كذلك ال يجب اتباعو.

ألسباب من أسباب المنافرة، كأما ترؾ من تركو فبل يتعين أنو بمعنى التكذيب، بل يكوف الترؾ 
( حيث قاؿ في سليماف بن  11ص  1كقد أفاد ذلك السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 

أرقم: كىو كإف كاف مترككا لم يتهم بكذب كال كضع، ككما ترؾ أحمد بن حنبل بعض من أجاب 



 في المحنة ال لتهمة بالكذب، بل لئلجابة في مسألة خلق القرآف.
ق فترجمتو في الميزاف كلساف الميزاف، كليس فيها ما يدؿ على سقوط ركايتو، كأما خالد بن طلي

بل فيها، عن الدارقطني ليس بالقوم، كىذا ال ينافي اعتبار حديثو في الشواىد كفيها. كقاؿ 
 الساجي: صدكؽ يهم، كالذم أتى منو ركايتو غير الثقات ) كذا (، كذكره ابن حباف في الثقات.

د ففي لساف الميزاف أنو ركل عنو معلى بن ىبلؿ، كبشر بن معاذ العقدم كأما عمراف بن خال
كجماعة، كفيو أنو ضعفو أبو حاتم، كقاؿ ابن حباف: ال يجوز االحتجاج بو، كفيو أنو ركل عن 

 آبائو حديث: )) النظر إلى علي عبادة ((.
 قاؿ الذىبي: ركاه عنو يعقوب الفسوم، كىذا باطل في نقدم. انتهى.
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 قاؿ ابن حجر: قاؿ العبلئي: الحكم عليو بالبطبلف فيو بعيد، كلكنو كما قاؿ الخطيب غريب.
كفي ترجمتو أنو ركل عنو جماعة، عن ثابت، عن أنس، عن سلماف رضي اهلل عنو، مرفوعا: )) 

 من دخل على أخيو المسلم فألقى لو كسادة إكراما لو لم يتفرقا حتى يغفر لهما ذنوبهما ((.
 لذىبي: كىذا خبر ساقط.قاؿ ا

قلت: لعلو غلط من الراكم، كأصل الركاية بلفظ غير مستبعد فبل يجرح بو الراكم، كذلك ألنو 
قد يكوف ىذا فعل لسلماف ) أعني إلقاء الوسادة (، فقاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 

هما ذنوبهما، كىو كآلو كسلم فيمن دخل عليو أخوه المسلم ففعل لو ىذا لم يتفرقا حتى يغفر ل
يعني فأكرمو. فسمعو الراكم كظن أنو يعني: فألقى لو كسادة، فركاه على ما يعتقد كاهلل أعلم. 

ىذا كينبغي االنتباه لقضية القـو في ركاة فضائل علي عليو السبلـ، كىي أنهم متهموف في 
ذلك،  تضعيفهم كفيما حكوه من أسباب التضعيف، ألف من بحث يعرؼ جدىم كاجتهادىم في

 كشدة حرصهم عليو، كباهلل التوفيق.
نعم كقد تبيّْن من تىعدد الطرؽ أف الحديث يركل من غير طريق خالد، فقد مر من طرؽ، عن 

عمراف بن حصين غير طريق عمراف بن خالد كأبيو، كسندىما ثالث مؤكد لثبوت الحديث، عن 
 جدىما عمراف بن الحصين، كباهلل التوفيق.

 بن الهادم الحسن بن يحيى في حاشية كرامة األكلياء أنو أخرجو محمد كذكر السيد عبد اهلل
(، عن عثماف بن سعيد، عن محمد بن عبد اهلل المركزم، عن سهل بن 1بن سليماف الكوفي )

يحيى، عن الحسن بن ىاركف، عن أحمد بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن بن عمرك بن جبلة، 
 عن أبيو، عن خالد بن طليق بن محمد بن عمراف،



__________ 
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عن موالة لو، عن عمراف. كعن أبي أحمد، عن محمد بن ربيعة الهجيمي، عن إبراىيم بن 
إسحاؽ الكوفي، عن عبد اهلل بن عبيد اهلل الطحاف، عن ربيعة، عن قتادة، عن حميد، عن أبي 

 هلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى علي عبادة ((.سعيد، عن عمراف قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى ا
أم الكوفي صاحب الهادم  -( محمد بن سليماف 1قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم: كأخرجو )

عن أحمد بن عبداف، عن سهل بن سقير، عن موسى بن عبد  -يحيى بن الحسين عليو السبلـ 
لو كسلم يقوؿ: )) النظر إلى علي ربو، عن عمراف بلفظ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآ

عبادة ((. انتهى. كقد مر نقلو، عن حاشية كرامة األكلياء، عن مناقب محمد بن سليماف الكوفي 
 بطريقين غير ىاتين الطريقين.
(: أخرج الطبراني كالحاكم، عن ابن مسعود رضي  2ط  123كفي الصواعق المحرقة ) ص 

كسلم قاؿ: )) النظر إلى علي عبادة ((. إسناده حسن.  اهلل عنو أف النبي صلى اهلل عليو كآلو
 انتهى.

 قلت: صححو الحاكم كما مر في أكائل البحث في ىذا الحديث.
(: عن ابن الجوزم أبو نعيم، حدثنا  345ص  1كقاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 

سين بن موسى أحمد بن الحسين النيسابورم، حدثنا الحسن بن موسى النيسابورم، حدثنا الح
السمسار، حدثنا الحسن بن عبدؿ، حدثنا عباد بن صهيب، حدثنا ىشاـ بن عركة، عن أبيو، 

 عن عائشة، مرفوعا: )) النظر إلى علي عبادة ((.
(، كلفظ نسخة الحلية ىكذا: حدثنا  183، كص 182ص  2كىذا الحديث في الحلية ) ج

ؿ: ثنا الحسن بن موسى السمسار، قاؿ: أبو نصر أحمد بن الحسين المركاني النيسابورني، قا
 ثنا محمد بن عبد القزكيني، قاؿ: ثنا عباد بن صهيب، قاؿ:

__________ 
 (.160) 246/ 1( المناقب 1)
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ثنا ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة قالت: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) 
 النظر إلى علي عبادة ((. انتهى.

 ي الؤللئ عن ابن الجوزم: تفرد بو عباد، كىو متركؾ.قاؿ ف
قاؿ ابن حباف: يركم المناكير عن المشاىير، حتى إذا سمعها المبتدئ شهد لها بالوضع. 

 انتهى.
 أما قولو: متركؾ، فالراجح أنهم تركوه لمذىبو، ألنو مخالف لهم في المذىب.

صدكؽ قدرم، كفيها قاؿ ابن عبدم: قاؿ في ترجمتو في لساف الميزاف: كأما أبو داكد فقاؿ: 
 لعباد بن صهيب تصانيف كثيرة، كمع ضعفو يكتب حديثو ابن أبي داكد.

حدثنا يحيى بن عبد الرحمن سمعت يحيى بن معين يقوؿ: عباد بن صهيب أثبت من أبي 
عاصم النبيل. كقاؿ أبو إسحاؽ السعدم: عباد بن صهيب غاؿ في بدعتو مخاصم بأباطيلو. 

 انتهى.
أبو إسحاؽ السعدم ىو الجوزجاني، فمعنى ىذا أنو مخالف لمذىب الجوزجاني في  قلت:

 بدعتو، التي يدعي أنها ىي السنة.
 كفيها: كقاؿ عبد اهلل بن أحمد، عن أبيو: رأيتو بالبصرة، ككانت القدرية تبجلو.

 كفيها: كقاؿ النسائي في التمييز: ليس بثقة، كفي ركاية شاذة عن ابن معين: ىو ثبت.
كقاؿ الساجي: عيًنيى بطلب الحديث، كرحل ككتب عنو الناس، ككاف قدريا، ككاف يحدث عن  

 كل من لقي، ككانت كتبو مؤلل من الكذب.
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قلت: كقولو: كتب عنو الناس، دليل على أنهم لم يتركوه، كإف تركو من تركو من غيرىم. ككاف 
كينزىو عن الجبر. كقولو: ككاف يحدث عن  قدريا، معناه: كاف عدليا يثبت عدؿ اهلل كحكمتو، 

كل من لقي، معناه: أنو ال يتجنب من يتجنبو العثمانية المجبرة كيتركونو. كقولو: كانت كتبو 
 مؤلل من الكذب، يعني: ركايات أكلئك الذين ىم عنده يتركوف.

من  كفي ترجمتو: كقاؿ ابن معين: كاف من الحديث بمكاف، إال أف اهلل يرفع من يشاء كيضع
 يشاء.

قلت: معنى ىذا أف لو منزلة في الحديث تستحق أف يركم عنو الناس الذين يتركونو، كلكن سوء 
الحظ صرفهم عنو، كىذا يدؿ على أنو ال يعتقده كذابا. كفيها كقاؿ العجلي: كاف مشهورا 

 بالسماع، إال أنو كاف يرل القدر كيدعو لو فترؾ حديثو. كبنحوه قاؿ ابن سعد. انتهى.



ظهر تحاملهم عليو حتى أف يحيى بن معين يحتاج إلى أف ال يصرح في بعض الحاالت  فقد
بتوثيقو، ففي ترجمتو بعد قولو: إال أف اهلل يرفع من يشاء كيضع من يشاء، قيل لو: فتراه صدكقا 
في الحديث، قاؿ: ما كتبت عنو شيئا، كلم يقل ال. كال قاؿ: ما سمعت منو، كتركو للكتابة عنو 

 على أنو غير صدكؽ، فظهر أنو حاد عن الجواب المطابق.ال يدؿ 
فأما ابن حباف: فإنو جرل على عادتو في المجازفة كالتعصب ضد من يخالفو في مذىبو، فقاؿ 

فيو في كتاب المجركحين كالضعفاء: عباد بن صهيب من أىل البصرة، يركم عن ىشاـ عن 
يا داعيا إلى القدر، كمع ذلك يركم عركة ) كذا ( كاألعمش، ركل عنو العراقيوف، كاف قدر 

المناكير عن المشاىير، التي إذا سمعها المبتدئ في ىذه الصناعة شهد لها بالوضع، ركل عن 
 ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة،
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عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) الزرقة في العين يمن ((. أخبرنيو ابن عرعرة 
 حدثنا محمد بن موسى، عن عباد بن صهيب.بنصيبين، قاؿ: 

قلت: يحتمل إف كاف ىذا منكرا أف السبب فيو من ىشاـ، فقد ذكر ابن حجر في مقدمة شرحو 
على البخارم أنو تغير في آخر مدتو، فمن سمع منو بالعراؽ في القدمة اآلخرة فقد سمع منو 

في الكبلـ في حسين بن في تلك الحاؿ، كقد مر لفظو كرقمو في الجواب عن رياض مقبل، 
علواف، كعباد بن صهيب من أىل البصرة، فبل يبعد أنو سمعو في قدمتو اآلخرة، كبهذا بطل 

 تمحل ابن حباف بهذه الركاية.
ثم قاؿ: كركل عن حميد الطويل عن أنس، قاؿ: )) دخلت على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

نس أدف مني أعلمك مقادير الوضوء. قاؿ: كسلم كبين يديو إناء من من ماء، فقاؿ لي: يا أ
فدنوت منو عليو الصبلة كالسبلـ فلما غسل يديو قاؿ: باسم اهلل كالحمد هلل كال حوؿ كال قوة 

 إال باهلل، فلما استنجى قاؿ: اللهم حصن فرجي كيسر لي أمرم ((. الحديث.
قوب بن إسحاؽ ذكر فيو الوضوء كالدعاء عليو كفضل ذلك. ثم قاؿ ابن حباف: أخبرناه يع

 .-أم عن عباد بن صهيب  -القاضي، قاؿ: حدثنا أحمد بن ىاشم الخوارزمي عنو. انتهى 
قلت: ال نكارة فيو، كإنما ىو من المفردات، كقد ركم، عن علي عليو السبلـ من فعلو كقولو 

ـ في نحوه، ركاه المؤيد باهلل في أماليو بإسناده عن علي عليو السبلـ، كركل الهادم عليو السبل
األحكاـ نحوه، عن علي عليو السبلـ باختبلؼ يسير بينو كبين ما ركاه المؤيد باهلل، كالمعنى ال 

 نكارة فيو، ككيف ينكر ذكر اهلل على الوضوء ؟!
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فأما تفرد عباد بهذه الركاية فبل مانع منو مع صدقها، ألنو ال يجب أف يكوف غيره قد أحاط 
ابن حباف التي ادعاىا على عباد بن صهيب، كقد ترجم لو  بحديث حميد. فهذه مناكير

 البخارم كذكر أنو كثير الحديث.
قلت: فبل عجب أف يكوف لو مفردات، كلم يذكر البخارم أنو منكر الحديث، فظهر تحامل 
ابن حباف كتعنتو على عباد بسبب عداكة المذىب، كظهر أف الركاية عن ابن معين في توثيقو 

 .أقرب إلى الصواب
ىذا كالحديث أخرجو ابن المغازلي في المناقب عن ىشاـ، من طريق آخر غير طريق عباد، 

(: أخبرنا القاضي أبو جعفر العلوم، أخبرنا أبو محمد بن السقاء، حدثنا  144فقاؿ في ) ص 
عبد اهلل، حدثنا يحيى بن صابر، حدثنا ككيع، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة أف النبي 

  عليو كآلو كسلم قاؿ: )) النظر إلى كجو علي عبادة ((.صلى اهلل
كذكر السيد عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى في حاشية كرامة األكلياء في شرح حديث: 

)) تمؤل األرض ظلما كجورا ((، أنو أخرج حديث: )) النظر إلى علي عبادة (( محمد بن 
( عن أبي أحمد، عن 1ذكر منها: أنو أخرجو )سليماف الكوفي من طرؽ ذكرىا السيد عبد اهلل، ك 

محمد بن عبد الرحمن الكوفي، عن ككيع، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، عن عائشة قالت: قاؿ 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) كبلـ علي عبادة، كالنظر إلى علي عبادة ((. انتهى 

 المراد.
 كقد مر ذكر شاىده عن عركة من طريق الزىرم.

 -ابن عدم  -(: عن ابن الجوزم  344ص  1اؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج ق
حدثنا العدكم، حدثنا الحسن بن علي بن راشد الواسطي، حدثنا ىشيم، عن حميد، عن أنس، 

 مرفوعا: )) النظر إلى علي عبادة ((.
__________ 

 (.166) 248/ 1( المناقب 1)
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م، حدثنا حاجب بن مالك، حدثنا علي بن المثنى، حدثنا عبيد اهلل العدكم عرَّؼ حالو ابن عد
بن موسى، حدثنا مطر بن أبي مطر، عن أنس بو. مطر، قاؿ ابن حباف: يركم الموضوعات عن 



 األثبات.
محمد بن القاسم األسدم، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بو، األسدم كذاب، أحاديثو 

 موضوعة.
ترمذم كقد ركل أحمد بن أبي خيثمة عن ابن معين أنو قاؿ: ثقة  قاؿ السيوطي: ىو من رجاؿ ال
 كتبت عنو، كاهلل أعلم. انتهى.

(: ك ] الحديث قد [ركم ]  404ص  2كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
أيضا [ عن أنس بن مالك، أخبرناه أبو القاسم بن السمرقندم، أنبأنا أبو القاسم بن مسعدة، 

ة بن يوسف، أنبأنا أبو أحمد بن عدم، أنبأنا حاجب بن مالك، أنبأنا علي بن المثنى، أنبأنا حمز 
حدثني عبيد اهلل بن موسى حدثني مطر بن أبي مطر، عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى كجو علي عبادة ((. انتهى.
 كقد مر الكبلـ في مطر بن أبي مطر.

ا محمد بن القاسم األسدم فذكر الذىبي في الميزاف ترجمتو، فذكر أف أحمد جرحو، كركل أم
ذلك عن غيره، كيحيى كثقو، كقد تقدـ أف يحيى إماـ الصنعة، كأنو أرجح، كأفاد أنو أخرج لو 

الترمذم، كفي ترجمتو في كتاب الجرح كالتعديل البن أبي حاتم: محمد بن القاسم أبو إبراىيم 
لكوفي ركل عن األكزاعي، كثور بن يزيد، كجعفر بن برقاف، كسعيد بن عبيد، ركل عنو األسدم ا

أبو األحوص، كأحمد بن عبد اهلل بن يونس، كيوسف بن عدم، كإبراىيم بن موسى، كأبو بكر 
 بن أبي شيبة، كعبد اهلل بن براد، كالحسين بن عيسى، سمعت أبي يقوؿ ذلك.
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و بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قاؿ: سمعت يحيى بن معين يقوؿ: ثنا عبد الرحمن، أنا أب
 محمد بن القاسم األسدم ثقة قد كتبت عنو.

ثنا عبد الرحمن قاؿ: سألت أبي عن إبراىيم األسدم ) كذا ( ؟ فقاؿ: ليس بقوم، ال يعجبني 
 حديثو، ثنا عبد الرحمن قاؿ: سئل أبو زرعة عنو ؟ فقاؿ: شيخ. انتهى.

ما حكاه الذىبي عن أحمد بن حنبل كغيره، كقوؿ أبي زرعة شيخ، ليس معناه سقوط كلم يذكر 
ركايتو، فقد قاؿ الذىبي في أكؿ الميزاف: إف ىذا يدؿ على عدـ الضعف المطلق، حيث قاؿ 

(: كلم اتعرض لذكر من قيل فيو محلو الصدؽ، كال من قيل فيو ال بأس بو،  3ص  1في ) ج 
لحديث، أك يكتب حديثو، أك ىو شيخ، فإف ىذا كشبهو يدؿ على كال من قيل فيو ىو صالح ا

 عدـ الضعف المطلق. انتهى المراد.



فظهر من ىذا أف معنى شيخ كال بأس بو متقارب، كعلى ىذا فهو ممن يعمل بحديثو على أنو 
في رتبة الحسن، كقريب منو قوؿ أبي حاتم ليس بقوم، ألنها من أىوف درجات التضعيف كما 

الميزاف، فهو على قوؿ أبي حاتم يعتبر بو في الشواىد، كلعل مذىب الترمذم حيث أفاده في 
 أخرج لو أحد ىذه الدرجات التي ىي ثقة أك حسن الحديث، أك يعتبر بو في الشواىد.

(: عن ابن الجوزم، عن ابن عدم، حدثنا حاجب،  345ص 1كفي الؤللئ المصنوعة ) ج 
عطينة البزار، حدثنا يحيى بن سلمة بن كهيل، عن  حدثنا علي بن المثنى، حدثنا الحسن بن

 أبيو، عن سالم، عن ثوباف، مرفوعا: )) النظر إلى علي عبادة ((.
 قاؿ ابن الجوزم: تفرد بو يحيى كىو متركؾ.
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قاؿ السيوطي: ىو من رجاؿ الترمذم. قاؿ في الميزاف: كقد قواه الحاكم كحده، كأخرج لو في 
 كاهلل أعلم. المستدرؾ فلم يصب،

قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء في شرح حديث أحمد بن حنبل، عن 
علي عليو السبلـ: اللهم إني ال أعترؼ أف عبدا لك من ىذه األمة عبدؾ قبلي غير نبيك صلى 

 اهلل عليو كآلو كسلم من طريق يحيى بن سلمة.
يعزب عنك ما تقدـ من اشتراط اتحاد المذىب، كىذا  قاؿ السيد بعد أف ذكر كبلمهم فيو: كال

من ثقات الشيعة، كىؤالء الجارحوف من كبار الحشوية، ثم ما مر ) أم  -أم يحيى بن سلمة  -
 اشتراطو ( من تبيين الجرح كسببو كمشاىدتو، كليس في ىذه الكلمات شيء. انتهى.

 أم: كلمات الجارحين لو ليس فيها شيء من ذلك.
ر الظاىر من كبلمهم في الرجل أف معناه أنهم نظركا في حديثو، فحكموا فيو بما قلت: قد صا

 رأكه يقتضي حديثو.
أما قوؿ أبي حاتم: منكر الحديث، فهو كاضح في ىذا المعنى، كلكنها دعول من أبي حاتم ال 
 يحتج بها على من يخالفو في المذىب، إلف اإلنكار كثيرا ما يكوف سببو مخالفة حديث الراكم

لمذىب المنكر كما قدمناه، ككذلك ترؾ من تركو قد يكوف الختبلؼ العقائد، كالنفار عنو 
بسبب ذلك، كقد يكوف إلنكار حديثو، فيكوف كقولو: منكر الحديث، فبل بد من تبيين السبب 

 بعينو، ثم ننظر أىو جارح أـ ال.
في كتاب التفسير ) كقوؿ الذىبي: كقد قواه الحاكم كحده، نقوؿ: قد صحح لو في المستدرؾ 



( فقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كلم يخرجاه، كاعترضو الذىبي في  246ص  2ج 
 تلخيصو، فقاؿ في يحيى بن سلمة: قاؿ النسائي: متركؾ.
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( فقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلسناد كلم يخرجاه،  608ص  4ثم صحح لو الحاكم في ) ج 
المحاالت التي يردىا العقل، فإنو ال خبلؼ أنو من كترؾ حديث يحيى بن سلمة عن أبيو من 

 أىل الصنعة، فبل ينكر ألبيو أف يخصو بأحاديث يتفرد بها عنو. انتهى.
قلت: كىذا يصحح ما سبق لنا أف تصحيح الحاكم لمن جرحوه ليس تساىبل، بل ىو خبلؼ 

بما ال يركيو  في الجرح، كمعنى كبلمو أف إنكار حديثو ال كجو لو، لجواز أف يختص عن أبيو
غيره عن أبيو كىذا كاضح، كىو يؤكد أنهم يتحاملوف على الشيعة، فيتطلبوف لهم الجرح 

 كيغلطوف في ذلك، كيتعنتوف كيتساىلوف في جرح الشيعة.
(، قاؿ: أخبرناه أبو  404ص  2كالحديث في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 

أم: بن يوسف  -أبو القاسم بن مسعدة، أنبأنا حمزة  أنبأنا -أم: ابن السمرقندم  -القاسم 
أنبأنا حاجب بن مالك، أنبأنا علي بن المثنى، حدثني  -أم: ابن عدم  -أنبأنا أبو أحمد  -

الحسن بن عطية البزار، حدثني يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيو، عن سالم بن ثوباف قاؿ: 
 إلى علي عبادة ((.قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر 

(: أخبرنا أحمد بن محمد، حدثنا الحسين  146، كص 145كفي مناقب ابن المغازلي ) ص 
بن محمد بن الحسين العدؿ، حدثنا محمد بن محمود، حدثنا إبراىيم بن مهدم األبلي، حدثنا 

 عبد اهلل بن معاكية الجمحي، حدثنا محمد بن راشد، عن مكحوؿ، عن كاثلة بن األسقع قاؿ:
 قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) النظر إلى علي عبادة ((.
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(: أخبرنا أبو غالب محمد بن أحمد بن سهل النحوم أذنا أف أبا  85، كص 84كفيو ) ص 
طاىر إبراىيم بن محمد بن عمر بن يحيى العلوم حدثهم قاؿ: أخبرنا أبو الفضل محمد بن 

د اهلل بن المطلب الشيباني، حدثنا محمد بن محمود بن بنت األشج عبد اهلل بن محمد بن عبي
الكندم الكوفي نزيل أسواف سنة ثماني عشرة كثبلث مائة، حدثنا محمد بن عنبس بن ىشاـ 

الناشرم، حدثنا إسحاؽ بن يزيد، حدثني عبد المؤمن بن القاسم، عن صالح بن ميثم، عن يريم 



أك  -اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) مثل علي فيكم  بن العبلء، عن أبي ذر قاؿ: قاؿ رسوؿ
النظر إليها عبادة،  -أك قاؿ: المشهورة  -كمثل الكعبة المستورة   -قاؿ: في ىذه األمة 

 كالحج إليها فريضة ((.
قاؿ محمد بن عبد اهلل بن المطلب: ذاكرت بو أبا العباس بن عقدة الحافظ فاستحسنو كقاؿ 

كنى أبا العبلء، حدث عن أبي ذر، كقيس بن سعد، شهد مع علي مشاىده لي: يريم بن العبلء ي
 ثم مات في حبس الحجاج، حدث عنو أبو إسحاؽ، كعمراف، كصالح بن ميثم. انتهى.

 كبهذه الجملة يتضح ثبوت حديث: )) النظر إلى علي عبادة ((. كالحمد هلل رب العالمين.
- - - 
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 [ قات المدينة ... ((حديث: )) خرجنا نمشي في طر ] 
(: قوؿ علي: )) خرجت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ذات  154) ص  قاؿ مقبل

يـو نمشي في طرقات المدينة، إذ مررنا بنخل من نخلها صاحت نخلة بأخرل ىذا النبي 
 المصطفى كعلي المرتضى، ثم جزناىا صاحت ثانية بثالثة ىذا موسى كأخوه ىاركف، ثم جزناىا

فصاحت رابعة بخامسة ىذا نوح كإبراىيم، ثم جزناىا فصاحت سادسة بسابعة ىذا محمد سيد 
المرسلين كىذا علي سيد الوصيين، فتبسم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ثم قاؿ: يا علي 

 إنما سمي نخل المدينة صيحانيا، ألنو صاح بفضلي كفضلك ((.
موضوعات كأقبحها، فبل رعى اهلل من عملها كال نشك ) ج ( أم: ابن الجوزم ىذا من أبرد ال

 أنو من عمل الذراع، كقد ذكرناف عن الدارقطني أنو قاؿ: ىو دجاؿ كذاب. انتهى.
( عن ابن  354ص  1:: أما سند الحديث فهو كما في الؤللئ المصنوعة ) ج كالجواب

أنبأنا الحسن بن الحسين بن الجوزم: أخبرنا إبراىيم بن دينار، أنبأنا محمد بن سعيد بن نبهاف، 
دكما، حدثنا أحمد بن نصر الدارع، حدثنا صدقة بن موسى، حدثنا أبي، حدثنا علي بن موسى 
الرضى، عن أبيو موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيو محمد، عن أبيو علي، عن أبيو الحسين 

، إذ مررنا ( ، عن علي قاؿ: )) خرجت مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ذات يـو1)
 بنخل صاحت نخلة ] بػ [ أخرل ىذا النبي المصطفى كعلي المرتضى ((، فذكره إلى آخره.

أحمد بن نصر الذارع قد مر الكبلـ فيو في الجواب على رياض مقبل، في الجواب على قولو: 
أليس من التلبيس أف يقـو خطيبكم يبث األحاديث الضعيفة كالموضوعة، كذلك عند الكبلـ 

: )) علي خير البشر ((، كحديث: )) أنا مدينة العلم ((. كرجحنا بطبلف جرحو لعدـ في حديث



 الدليل، ككونهم لم يجرحوه إال لركاية
__________ 

 ( في األـي الحسن، كىو غلط في النسخة. )مؤلف(.1)
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 يصح ىذا الحديث، كنحوه من الفضائل التي ينكركنها كليست منكرة، كدعواىم أنها منكرة ال
اعتمادىا بدكف حجة، بل اعتمادىا بدكف حجة تقليد لهم، كىم عندنا غير محقين في 

استبعادىم للفضائل العلوية، كما تقترف بو من المعجزات النبوية، كقد نبهنا فيما سبق على أف 
من الدكر أف يعتمد ابن الجوزم في إبطاؿ الحديث على كبلـ الدارقطني أك غيره في راكيو، 

م في الراكم جرحو ألجل ركايتو للحديث، ىذا من ذاؾ فقد تقدـ عن الدارقطني منقوال كالمتكل
من لساف الميزاف احتجاجو للقدح في أحمد بن نصر الذارع بركايتو لهذا الحديث، كحديث: )) 

 علي خير البشر ((. فكيف يحتج ابن الجوزم بكبلـ الدارقطني إلبطاؿ الحديث !!
 سامح اهلل من نقلو ألجل االحتجاج بو.كال  (: 154قاؿ مقبل ) ص 

أم مصيبة في ذلك يا مقبل ؟ أساءؾ تشبيو علي باألنبياء؟ فقد ثبت تشبيهو  كالجواب ::
بهاركف، كاشتهر تشبيهو بعيسى، فأم منكر في ذلك؟ أـ ساءؾ إثبات كصاية علي عليو السبلـ 

 ؟ فالركايات فيها كثيرة شهيرة، كىي ال تخالف كتابا كال سنة.
كلقد عرؼ بولس سبلمة النصراني سخافة عقوؿ الشيعة، كنظم ىذه األحاديث  اؿ مقبل:ق

الموضوعة في كتاب سماه )عيد الغدير(، فترل الشيعة معجبين بذلك الكتاب، كيقولوف لقد 
 عرؼ فضل علي مسيحي، كالنواصب منكركف لو.

ال من السنة، كلكنو إف رمي الشيعة بسخافة العقوؿ ال دليل عليو من الكتاب ك  الجواب ::
حملو عليو بغضو لهم، كىي دعول كاذبة قلد فيها سلفو من النواصب الذم يتجاىلوف 

الحقائق، كيصدقوف في الشيعة أكاذيب خصومهم المنفرة عنهم، مثل ما في كتاب الملل 
، كما في منهاج ابن  كالنحل للشهرستاني من الركايات المرسلة، كما في كتاب الفصل البن حـز

 ية من الدعايات التي يحاكلوف بها تقرير سخافة عقولهم.تيم
كال شك أف تصديق خصـو الشيعة المبغضين لهم ميل عن اإلنصاؼ كلو أسندكا، فأما 

 المراسيل تلك فقبولها إنما ىو ألف القابل لها يبغضهم، كيتطلب لهم المعايب كما قاؿ الشاعر:
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 ني كما سمعوا من صالح دفنواإف يسمعوا سبة طاركا بها فرحا ... ع
 

ككيف تتصف بسخافة العقوؿ أيمة صفوتها آؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم !! كىم أىل 
بلداف مختلفة كأقطار متباينة، كأعصار مختلفة كأنساب متعددة، كالعقوؿ فطرة اهلل التي فطر 

كأكمل لهم العقوؿ كما  الناس عليها، كىي حجة اهلل األكلى على عباده، كقد أتم خلق الشيعة
أكملها للناس، كمع ذلك ازدادكا ىدل كنورا باتباعهم للحق كأىلو، فاألكلى أف يرمى بسخافة 

العقوؿ سفهاء األحبلـ، الذين كرد فيهم الحديث الذم ركاه البخارم في صحيحو 
( من النسخة المجردة عن الشركح عن علي عليو السبلـ فإني سمعت رسوؿ اهلل 52/ص8)ج

اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) سيخرج قـو في آخر الزماف أحداث األسناف، سفهاء  صلى
األحبلـ، يقولوف من خير قوؿ البرية، ال يجاكز إيمانهم حناجرىم، يمرقوف من الدين كما يمرؽ 

 السهم من الرمية ...(( الحديث.
الخوارج األكلين، كقد بينا الوجو في دخولكم في ىذا الحديث، كأنكم أحق بالدخوؿ فيو من 

 الجتماع الصفات فيكم بوضوح كجبلء، كما فصلناه في موضع آخر.
 .أما قولو: كيقولوف لقد عرؼ فضل علي مسيحي

أف فضل علي ظاىر كنوره باىر، كإنما أرادكا إف كانوا قالوا ذلك أف المسيحي عرفو  فجوابو:
ضدىا، حيث ال مذىب لو لجبلئو ككضوحو ، كانتشار أدلتو ككضوحها، كسبلمتو من التعصب 

في ذلك يحامي عنو، كما تحامي النواصب عن مذىبها، كلو حررت النواصب أفكارىا، 
كتخلصت من تقليد أسبلفها في الجرح كالتعديل لعرفوا ما عرؼ غيرىم، كلكنهم كرىوىا 

ٍم لىهىا كىاًرىيوفى فانصرفوا عنها، فنقوؿ لهم كماؿ قاؿ نوح عليو السبلـ لقومو: } أىنػيٍلًزميكيميوىىا كىأىنٍػتي 
 [.28{ ]ىود:

كمن طالع في ىذا الجواب مع سبلمتو من تقليد العثمانية، فإنو يتجلى لو كضوح فضل علي 
عليو السبلـ، كيعجب من عمى ابن الجوزم كأضرابو، حيث يردكف حديث: )) أنا مدينة العلم 

((، مع كثرة الطرؽ ((، كحديث: )) النظر إلى علي عبادة ((، كحديث: )) رد الشمس لعلي 
 ككركد الركايات فيها من
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جهات مختلفة كمصادر متباينة، كما أشبو تلك الركايات المشهورة، بحيث ال ينكرىا إال 
 متعصب أك مقلد أعماه حسن ظنو بأسبلفو، كاعتقاده أنهم يعلموف ما ال يعلم.



 كىم ال يعلموف أف عملو مكيدة لئلسبلـ. قاؿ مقبل:
أف ىذه جهالة كاضحة، فإف ىذه الفضائل ال تهدـ اإلسبلـ كلم يخترعها بولس،  :كالجواب :

 إنما جاء بما في كتب المسلمين قد سبقوه إليها. فكيف يجعلها مكيدة لئلسبلـ ؟!
كىذه مبالغة في دعول بطبلنها، كلكنا قد أكضحنا بحمد اهلل في جملة منها بطبلف دعول 

 ي غير ما قد ذكرناه.مقبل، كنزيد إف شاء اهلل بيانا ف
كىم ال يعلموف أف عملو مكيدة لئلسبلـ، كاقتداء بعبد اهلل بن سبأ، كشيعتو الذين   كقاؿ مقبل:

 كانوا سببا في إشعاؿ الفتن بين المسلمين، من كقت الخليفة الراشد إلى يومنا ىذا.
ة الناس أف ىذه أسطورة مختلقة ال أساس لها من الصحة، كضعها النواصب لتعمي الجواب ::

عن الحقيقة كلو استطاع مقبل أف يورد لها سندا صحيحان لجاء بو، لشدة حرصو على تصحيح 
األسطورة ىذه، أعني قولو: كانوا سببا في إشعاؿ الفتن... إلخ، كلقد خيل ما ال يقبلو ذك فهم 

الذم  كمعرفة، كيف جعل بقايا القرف الذم قد قرر أنهم خير القركف، كمن معهم من القرف الثاني
ىو يليهم فيما قد قرره مقبل، كركل في ذلك الحديث: )) خير القركف قرني ثم الذين يلونهم 

... (( إلخ، كيف جعلهم من الغباكة كالجهل بحيث يصرفهم يهودم من صنعاء عن الحق الذم 
عليو األمة مجمعة بزعمهم، كفيهم بقايا الصحابة المنظور إليهم مثل علي عليو السبلـ، كابن 

اس كجمع كبير منتشر في أقطار اإلسبلـ من علماء الصحابة كالتابعين، ثم يخدعهم بزعمهم عب
ابن السوداء كيصرفهم عن مسألة مفركغ منها، أجمعت عليها الصحابة بزعمهم من بعد موت 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كاستمرت عليها األمة نحو أربعة كعشرين عاما، كأكَّدتها 
ضائل للمتقدمين على علي عليو السبلـ، كأكدتها بزعمهم اآليات الكريمة الدالة على بزعمهم ف

 فضل السابقين األكلين، كعلى فضل الصحابة، ثم يأتي يهودم يظهر اإلسبلـ فيقوؿ لهم:
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أنتم غالطوف ،إنما الوالية بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي كىو الوصي بعده، 
ونها من ىذا الرجل المجهوؿ دكف أف يسألوا علماءىم أك يسألوا عليا نفسو، كىو موجود فيتقبل

 يمكن أف يسألوه فيتضح الحق بجوابو.
كيبلغ بهم اتباع اليهودم إلى أف يقوموا بالثورة على عثماف بناء على ما أصىلَّ لهم ابن السوداء، 

كمصر كالعراؽ، العلماء الذين يعرفوف  كعلي حاضر ال يسألونو كعلماء الصحابة غيره في المدينة
علمهم كفضلهم كيأخذكف دينهم عنهم ما زالوا على ذلك، فكيف يتصور أف يقبلوا أقواؿ رجل 
مجهوؿ دكف أف يسألوا علماءىم، ثم يصركا على العمل بو في أمر عظيم، يجتمعوف عليو في 



يسألوا عالمان، أك يرشدىم مرأل كمسمع األيمة، كتستمر قضيتهم حتى يقتلوا الخليفة دكف أف 
، كاتباعا للرجل  عالم، أك يصغوا لقوؿ عالم، كل ذلك يكوف منهم اتباعا البن السوداء المزعـو

 المجهوؿ، ىذا ما ال يقبلو عقل عاقل مفكر.
بل ىي خرافة كضعتها النواصب لتزيين مذىبهم، كالتشنيع على عدكىم، كأسندكىا من طريق 

كاف موجودان في الدنيا فضبل عن صحة سنده. بل السند موضوع   ابن الفقعس الذم ال يصح أنو
كالقصة فرية ما فيها مرية، كأسباب الثورة على عثماف معركفة مشهورة بين األمة، كالخبلؼ بين 

األمة سابق من يـو السقيفة، كقد ركل بعضو البخارم في صحيحو، ككذلك أسباب حرب 
 صفين كالجمل.

مة صاحب الكتاب المسمى ) بعيد الغدير ( ببولس اليهودم فما أشبو بولس سبل قاؿ مقبل:
 الذم زعم أنو دخل في النصرانية، ككاف ذلك مكيدة ليفسد على النصارل دينهم.

أف ىذا تضليل كاضح، ألف بولس سبلمة نصراني لم يدخل في اإلسبلـ كال ىو  كالجواب ::
ال غير، فبل معنى لئلطالة فيو إال متبوع عند الشيعة، كإنما جاءىم بما كافق مذىبهم فأعجبهم 

التدليس كإيهاـ أنو متبوع، كذلك من مقبل اتباع لطريقة أسبلفو في رمي الشيعة بالمذاىب 
 المنفرة عنهم، كالتهجين عليهم بما ال أصل لو.
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كلكن غبلة الشيعة ال يعقلوف، كليتهم عرضوا دعول بولس سبلمة أنو يحب عليا  قاؿ مقبل:
اهلل سبحانو: } كىلىٍن تػىٍرضىى عىٍنكى اٍليػىهيودي كىالى النَّصىارىل حىتَّى تػىتًَّبعى ًملَّتػىهيٍم ... { اآلية  على قوؿ
 [. ليتضح لهم كذبو كاهلل المستعاف.120]البقرة:

أف أكؿ قوؿ مقبل في الشيعة إنهم يقولوف: لقد عرؼ فضل علي مسيحي. كىذا  كالجواب ::
ؼ عندىم، فأما دعول أنو يحب عليا، فهي غير مقبولة منو إف كاف ظاىر ألنو جاء بما ىو معرك 

ادعاىا، كذلك لقوؿ الرسوؿ صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ال يحبك إال مؤمن كال يبغضك إال 
 منافق ((. فهذا في علي عليو السبلـ.

دفين، كال أما اآلية فهي في رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، مع أف الرضا كالحب غير مترا
يلـز من نفي الرضا نفي الحب، فقد يسخط اإلنساف على من ىو محب لو، فاجتمع أنو محب 

 لو كأنو غير راض عنو.
 1ىذا كحديث النخل الصيحاني ذكر لو السيوطي سندا ثانيا فقاؿ في الؤللئ المصنوعة ) ج 

عبد اهلل بن محمد (: قاؿ أبو زكريا عبد الرحيم بن نصر التجارم في فوائده، حدثنا  355ص 



بن زياد، حدثنا محمد بن عبد اهلل بن ميموف اإلسكندراني، حدثنا حمداف بن عبد اهلل الرازم، 
حدثنا ابن يحيى المعيطي، عن جرير بن عبد الحميد الضبي، عن محمد بن بشار، عن الفضل 

قيق السفلى بن ىاركف، عن أبي الصديق قاؿ: )) بينما رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بع
في بستاف عامر بن عبد القيس كالبستاف يخترؽ بالصياح نخلة بنخلة، فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

عليو كآلو كسلم: أتدركف ما قالت النخلة ؟ قلنا: اهلل كرسولو أعلم. قاؿ: صاحت ىذا محمد 
لم رسوؿ اهلل ككصيو علي بن أبي طالب. قاؿ: فسماىا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كس

 الصيحاني (( كاهلل أعلم. انتهى.
قلت: ركاية أحمد بن نصر الذراع أقرب إلى الصواب من جهة النظر، كفي فرائد السمطين في 

ص  1فضائل علي كفاطمة كالسبطين، تأليف المحدث الكبير إبراىيم بن محمد الجويني ) ج 
كر بن أحمد بن ( أخبرنا الشيخ الزاىد جماؿ الدين محمد بن ] أحمد بن [ أبي ب 137

 الخليل الصوفي الخليلي القزكيني بقراءتي عليو بػ ] جرآباد [

(1/279) 

 

في شهر بيع اآلخر سنة سبع كستين كست مائة، قاؿ: أنبأنا الشيخ أبو حفص عمر بن أبي بكر 
بن محمد بن عامر التميمي في منزلنا برباط الغزاكنة المبلصق بالمسجد الحراـ تجاه القبلة 

في العيشر األخير من شواؿ سنة سبع كثبلثين كست مائة بقراءتي عليو، عن أبي الهدل المعظمة 
عيسى بن يحيى ) بن أحمد ( الصوفي السبي األنصارم، قاؿ: حدثنا الشيخ أبو عبد اهلل يعلى 
بن أبي مسلم بن يعلى الصوفي القزكيني بقراءتو علينا في السادس من رجب سنة ثماف كست 

يف، قاؿ: أخبرني الشيخ أبو الهدل صواب بن عبد اهلل الحبشي خآدـ مائة بالحـر الشر 
الضريح النبوم صلى اهلل عليو كآلو بالحـر الشريف تجاه الكعبة المعظمة زادىا اهلل شرفا في 

التاسع كالعشرين من ذم القعدة سنة ست كست مائة بقراءتي عليو، قاؿ: أنبأنا أبو العباس 
بدمشق، قاؿ: أنبأنا أبو سعيد عبد اهلل بن محمد بن عبد الوىاب، أحمد بن عبد اهلل األصبهاني 

قاؿ: حدثنا أبو نصر منصور بن عبد اهلل، قاؿ: حدثنا عثماف بن طالوت، قاؿ: حدثنا كثير بن 
بشر أبو عمرك بن علي النحوم ) كذا (، قاؿ: حدثني أبو عمرك بن العبلء القارمء عن أبي 

صارم قاؿ: )) كنت يوما مع النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم في الزبير عن جابر بن عبد اهلل األن
بعض حيطاف المدينة كيد علي عليو السبلـ في يده فمر بنخل فصاح النخل ىذا محمد سيبد 

األنبياء كىذا علي سيد األكصياء، أبو األئمة الطاىرين، ثم مررنا بنخل فصاح النخل ىذا محمد 
م كىذا علي سيف اهلل، فالتفت النبي صلى اهلل عليو كآلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسل



كسلم إلى علي صلوات اهلل عليو كآلو فقاؿ: يا علي سمو الصيحاني )قاؿ(: فسمي من ذلك 
 اليـو بالصيحاني ((. انتهى.

( في طبعة الهند. فقاؿ: كسمعت من  288ص  4كالمؤلف ذكره الذىبي في التذكرة ) ج 
ألكمل فخر اإلسبلـ صدر الدين إبراىيم بن محمد بن المؤيد بن اإلماـ المحدث األكحد ا

حمويو الخراساني الجويني شيخ الصوفية قدـ علينا حديث ) كذا (، ركل لنا عن رجلين من 
أصحاب المؤيد الطوسي، ككاف شديد االعتناء بالركاية كتحصيل األجزاء، على يده أسلم غازاف 

 ائة كلو ثماف كسبعوف سنة رحمو اهلل تعالى. انتهى.الملك، مات سنة اثنتين كعشرين كسبع م
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كقد يدعا أف النخل كاف يسمى صيحانيا من قبل البعثة، فإف صح ذلك فبل يمتنع أف اهلل تعالى 
سماه صيحانيا عند كضع اللغة العربية كإلهاـ العرب لها، لعلمو تعالى بما سيكوف من صياحو 

كآلو كسلم كفضل علي عليو السبلـ، ثم سماه رسوؿ اهلل صلى بفضل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو 
اهلل عليو كآلو كسلم عندما صاح للداللة على أنو سمي صيحانيا لذلك، كال يلـز من تسميتو 
عند ذلك أف ال يكوف سمي قبل ذلك، كليس في الحديث أنو لم يكن يسمى صيحانيا قبل 

 ذلك، فبل نكارة فيو من ىذه الجهة.
عدـ اشتهاره فبلبن األمير كبلـ جيد في أف مثل ىذا ال ينكر، كموضوعو حديث أما من حيث 

رد الشمس لعلي عليو السبلـ، كلكنو صالح في كثير من المعجزات التي ركيت كلم تشتهر، 
( قاؿ: فإف المعجزات الرسولية ال  117قاؿ في الركضة الندية شرح التحفة العلوية ) ص 

قع منها تواترا، كىذا انشقاؽ القمر في كمو قبل الهجرة قد كقع انحصار لها، كال نقل كل ما ك 
أم: رتبة رد الشمس لعلي عليو  -كال شك فيو، كما كاف في الشهرة إال قريبا من ىذه الرتبة 

كمع ذكره في القرآف اختلف المفسركف ىل المراد ذلك أك غيره ؟ ككم من معجزات  -السبلـ 
لسبب أنو لما ثبتت نبوتو صلى اهلل عليو كآلو كسلم كظهرت نبوية ما نقلت إال نقل اآلحاد، كا

معجزاتو اقتصر الناس على أعظم المعجزات كأدكمها كأبقاىا كىو القرآف الكريم، فانغمرت 
 المعجزات كلم ينقل منها بالتواتر إال البعض، كلم ينقل نقل القرآف ... إلخ.

- - - 
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 [ ـ في علمو ... ((حديث: )) من أراد أف ينظر آلى آد] 
(: حديث: )) من أراد أف ينظر إلى آدـ في علمو، كنوح في فهمو، كإبراىيم  155) قاؿ مقبل

في حكمو، كيحيى بن زكريا في زىده، كموسى في بطشو، فلينظر إلى علي بن أبي طالب ((. ) 
 موضوع، كأبو عمر متركؾ. -أم: ابن الجوزم  -ج ( 

ص  1كما ذكره السيوطي في الؤللئ عن ابن الجوزم ) ج   أما سنده فهو ىكذا كالجواب ::
(، الحاكم حدثنا أحمد بن سعيد الرازم، حدثنا محمد بن مسلم بن كارة، حدثنا عبيد  355

اهلل بن موسى، حدثنا أبو عمر األزدم، عن أبي راشد الحبراني، عن أبي الحمراء، مرفوعا: )) 
 حديث.من أراد أف ينظر إلى آدـ في علمو ... (( ال

( بسنده إلى البيهقي قاؿ: أنبأنا اإلماـ  170ص  1كأخرجو صاحب فرائد السمطين ) ج 
الحاكم أبو عبد اهلل محمد بن عبد اهلل، حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد، حدثنا 

محمد بن مسلم بن كارة، حدثنا عبيد اهلل بن موسى العبسي، حدثنا أبو عمر األزدم، عن أبي 
راني، عن أبي الحمراء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من أراد أف راشد الحب

ينظر إلى آدـ في علمو، كإلى نوح في فهمو، كإلى إبراىيم في حلمو، كإلى يحيى بن زكريا في 
 زىده، كإلى موسى بن عمراف في بطشو، فلينظر إلى علي بن أبي طالب ((.

ىكَّاهه حىًليمه { قلت: كلعل ىذا ىو الصواب في ا لركاية لقوؿ اهلل تعالى: } ًإفَّ ًإبٍػرىاًىيمى ألى
 [. كاهلل أعلم. فلعلو تصحيف في كتاب ابن الجوزم حلمو إلى حكمو.114]التوبة:

ـى اأٍلىٍسمىاءى كيلَّهىا {  كفي شواىد التنزيل للحاكم الحسكاني تحت ذكر قوؿ اهلل تعالى: }كىعىلَّمى آدى
و المصطفى شبو آدـ في علمو فيما أخبرناه الشيخ، حدثني أبو نصر [. ثم جعل31]البقرة:

 بقراءتي عليو من أصل سماعو غير مرة، حدثنا أبو عمرك
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محمد بن جعفر المزكى إمبلء، حدثني محمد بن حمدكف بن عيسى الهاشمي، حدثني جدم، 
أبي راشد، عن أبي  قاؿ: حدثنا عبيد اهلل بن موسى، قاؿ: حدثنا أبو عثماف األزدم، عن

الحمراء، قاؿ: كنا عند النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأقبل علي، فقاؿ النبي صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم: )) من سره أف ينظر إلى آدـ في علمو، كنوح في فهمو، كإبراىيم في حلمو، فلينظر 

و ثقة من أىل إلى علي بن أبي طالب ((. ركاه جماعة عن عبيد اهلل بن موسى العبسي كى
 الكوفة.

قاؿ: حدثنا الحاكم أبو عبد اهلل الحافظ إمبلء، قاؿ: حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد الرازم، 



قاؿ: حدثنا محمد بن مسلم بن كارة، قاؿ: حدثنا عبيد اهلل بن موسى، قاؿ: حدثنا أبو عمر، 
كسلم: )) من أراد أف عن أبي راشد، عن أبي الحمراء قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 

ينظر إلى آدـ في علمو، كإلى نوح في فهمو، كإلى إبراىيم في حلمو، كإلى يحيى في زىده، 
 كإلى موسى في بطشو، فلينظر إلى علي بن أبي طالب ((. انتهى.

( بإسناده عن عبيد اهلل  280ص  2كىذا الحديث في ترجمة اإلماـ علي بن أبي طالب ) ج 
عمرك األزدم، عن أبي راشد الحبراني عن أبي الحمراء قاؿ: قاؿ رسوؿ  بن موسى، أنبأنا أبو

اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من أراد أف ينظر إلى آدـ في علمو، كإلى نوح في فهمو، 
كإلى إبراىيم في حلمو، كإلى يحيى بن زكريا في زىده، كإلى موسى بن عمراف في بطشو، 

 انتهى. فلينظر إلى علي بن أبي طالب ((.
كفي شواىد التنزيل للحاكم الحسكاني عند ذكر قوؿ اهلل تعالى: } يػيٍؤًتي اٍلًحٍكمىةى مىٍن يىشىاءي { 

[. أخبرنا علي بن أحمد، قاؿ: أخبرنا أحمد بن عتبة، قاؿ: حدثنا أبو يوسف 269]البقرة:
بي يعقوب بن إسحاؽ، قاؿ: حدثنا يحيى الحماني، عن أبي مالك الجنبي، عن ببلؿ بن أ

مسلم، عن أبي صالح الحنقي، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: 
)) من أراد أف ينظر إلى إبراىيم في حلمو، كإلى نوح في حكمتو، كإلى يوسف في اجتماعو، 

 فلينظر إلى علي بن أبي طالب ((. انتهى.
: أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن ( قاؿ 133ص  1كفي أمالي المرشد باهلل عليو السبلـ ) ج 

 علي بن أحمد األزجي بقراءتي عليو، قاؿ: أخبرنا أبو القاسم عمر بن
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محمد بن إبراىيم بن سنبك، قاؿ: حدثنا أبو الحسين عمر بن الحسين بن علي بن مالك 
إبراىيم األشناني، قاؿ: حدثنا أبو بكر محمد بن زكريا المركركذم، قاؿ: حدثنا موسى بن 

المركزم األعور، قاؿ: حدثني موسى بن جعفر بن محمد، عن أبيو جعفر بن محمد، عن أبيو 
محمد بن علي، عن أبيو علي بن الحسين، عن أبيو، عن علي عليهما السبلـ قاؿ: قاؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من أراد أف ينظر إلى موسى في شدة بطشو، كإلى نوح في 

 فلينظر إلى علي بن أبي طالب ((. انتهى.حلمو، 
قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم الحسن بن يحيى في حاشية كرامة األكلياء في شرح حديث 

أحمد بن حنبل: إف فيك من عيسى بن مريم مثبل. كأخرجو المرشد باهلل بسند صحيح، رجالو 
ن مريم ...(( الحديث من أىل البيت كشيعتهم، بلفظ: )) يا علي إف فيك مثبل من عيسى ب



أتمو، كقد مر ذكره كذكر السند في الجواب عن رياض مقبل، كالغرض ىنا بياف صحة حديث 
علي عليو السبلـ: )) من أراد أف ينظر إلى موسى ...(( الحديث، ألف السند كاحد، كقد أفاد 

 السيد عبد اهلل أنو صحيح، يعني على قواعد األصحاب.
( أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الوىاب، حدثنا  147ص كفي مناقب ابن المغازلي ) 

الحسين بن محمد بن الحسين العدؿ العلوم، حدثنا محمد بن محمود، حدثنا إبراىيم بن 
مهدم األبلي، حدثنا إبراىيم بن سليماف بن رشيد، حدثنا زيد بن عطية، حدثنا أباف بن فيركز، 

ليو كآلو كسلم: )) من أراد أف ينظر إلى علم عن أنس بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل ع
 آدـ، كفقو نوح، فلينظر إلى علي بن أبي طالب ((. انتهى.

( رٌدا على ابن الجوزم،  356، كص 355ص  1قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 
قلت: لو طريق آخر عن أبي سعيد، قاؿ ابن شاىين: قاؿ الديلمي: أخبرنا أبي، حدثنا علي بن 

القاضي، حدثنا علي بن محمد بن يوسف، حدثنا الفضل الكندم، حدثنا عبد اهلل بن  دكين
محمد بن الحسن مولى بني ىاشم بالكوفة، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي 

 ( بن موسى،1ىاشم النوفلي، حدثنا عبد اهلل )
__________ 

 ( يأتي عن الخوارزمي عبيد اهلل.11( 1)
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(، عن أبي الحمراء بو، 2( أبي إسحاؽ السبيعي، عن أبي داكد مقنع )1العبلء، عن )حدثنا 
أم: بحديث أبي الحمراء السابق ذكره، الذم أكرده ابن الجوزم كنقلو مقبل كنقلناه من كتاب 

 مقبل )) من أراد أف ينظر إلى آدـ في علمو ...(( الحديث.
ؿ ابن شاىين في السنة: حدثنا محمد بن قاؿ السيوطي في الؤللئ: ككرد عن أبي سعيد، قا

الحسين بن حميد بن الربيع، حدثنا محمد بن عمراف بن حجاج، حدثنا عبيد اهلل بن موسى، 
عن أبي ىاركف العبدم، عن أبي سعيد الخدرم قاؿ: كنا  -يعني الحماني  -عن أبي راشد 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو حوؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فأقبل علي بن أبي طالب فأداـ 
كآلو كسلم النظر إليو ثم قاؿ: )) من أراد أف ينظر إلى آدـ في علمو، كإلى نوح في حكمو، 

 كإلى إبراىيم في حلمو، فلينظر إلى ىذا (( كاهلل أعلم. انتهى.
(: كأيضا ركاه  281ص  2كقاؿ محقق ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 

( ط الغرم عن  219( من مناقبو ) ص  19( من الفصل )  31ث ) الخوارزمي في الحدي



شهردار الديلمي، عن أبيو، عن مكي بن دلير القاضي، عن علي بن محمد بن يوسف، عن علي 
( الكندم، عن عبد اهلل بن محمد بن الحسن مولى بني ىاشم، عن علي بن 3بن الفضل)

اهلل بن موسى، عن كامل أبي العبلء،  ( بن أبي ىاشم النوفلي، عن عبيد4الحسين، عن أحمد)
عن أبي إسحاؽ السبيعي، عن داكد نفيع، عن أبي الحمراء مولى النبي صلى اهلل عليو كآلو 

كسلم، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) من أراد أف ينظر إلى آدـ في علمو، 
. انتهى.كإلى موسى في شدتو، كإلى عيسى في زىده، فلينظر إلى ىذا ا  لميقبل (( فأقبل عليه

 فظهر بهذه الجملة فساد قوؿ ابن الجوزم موضوع.
__________ 

 ( في سند الخوارزمي عن كامل أبي العبلء، كالظاىر أف السند كاحد.1)
 ( يأتي عن الخوارزمي نفيع.2)
 ( لعلو: عن، كما في سند الديلمي راجعو في أعلى الصفحة. ) مؤلف (.3)
 لمي: محمد. )مؤلف(.( في سند الدي4)
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 [ حديث: )) كصيي كموضع سرم ... ((] 
: حديث )) كصيي، كموضع سرم، كخليفتي في أىلي، كخير من (157قاؿ مقبل في ) ص 

 أخلف بعدم علي بن أبي طالب ((.
خبر: قلت لسلماف الفارسي: )) سل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من كصيو، فقاؿ لو 

ا رسوؿ اهلل من كصيك ؟ قاؿ: من كاف كصي موسى ؟ قاؿ: يوشع بن نوف. قاؿ: فإف سلماف: ي
 كصيي ككارثي يقضي ديني، كينجز موعدم، كخير من أخلف بعدم علي بن أبي طالب ((.

ذكر ابن الجوزم لهذا الحديث أربع طرؽ، ثم قاؿ: ىذا حديث ال يصح، أما الطريق األكؿ: 
حباف: ال يحل ذكره في الكتب إال على سبيل القدح فيو، ففيو إسماعيل بن زياد. قاؿ ابن 

كقاؿ الدارقطني: متركؾ، كقاؿ عبد الغني بن سعيد الحافظ: أكثر ركاة ىذا الحديث مجهولوف 
 كضعفاء.

كأما الطريق الثاني: ففيو مطر بن ميموف قاؿ البخارم منكر الحديث، كقاؿ أبو الفتح األزدم: 
 تكلموا فيو. متركؾ الحديث. كفيو جعفر، كقد

كأما الطريق الثالث: ففيو خالد بن عبيد، قاؿ ابن حباف: يركم عن أنس نسخة موضوعة، ال 
 يحل كتب حديثو إال على جهة التعجب.



 كأما الطريق الرابع: فإف قيس بن ميناء من كبار الشيعة كال يتابع على ىذا الحديث.
ديث: )) علي كصيي ((، كىذا كذب : قاؿ في الميزاف: قيس بن ميناء عن سلماف بحقاؿ مقبل

 انتهى.
أف ىذا الجرح غير مقبوؿ ألنو من خصـو في خصومهم، كألف  كالجواب كباهلل التوفيق:

 الجارحين يعتمدكف في الجرح على ركاية الركام ىذه األحاديث.
أال ترل أف الذىبي جعل الحديث في ترجمة ميناء للداللة على جرحو بأنو ركل ما ىو كذب 

لذىبي، فبل يقلدىم في ىذا إال من ىو مثلهم في العقائد، كالتعصب ضد الشيعة، بزعم ا
 كالتساىل في جرحهم.
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ص  1كقولو: فيو إسماعيل بن زياد، أقوؿ: ذكره ابن حباف في كتاب المجركحين كالضعفاء ) ج
عول ( فقاؿ: شيخ دجاؿ ال يحل ذكره في الحديث إال على سبيل القدح فيو، كىذه د 129

من ابن حباف تحتاج إلى بينة، كلم يبين صحتها بحجة إال دعواه أنو ركل عن غالب القطاف، 
عن المقبرم، عن أبي ىريرة، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم قاؿ: )) أبغض الكبلـ إلى اهلل 

 ة ((.الفارسية، ككبلـ الشياطين الخوزية، ككبلـ أىل النار البخارية، ككبلـ أىل الجنة العربي
قاؿ ابن حباف: ركاه عنو أبو عصمة عاصم بن عبد اهلل البلخي، كىذا موضوع ال أصل لو... 
إلخ، فهذه دعول على إسماعيل ال نسلم أنو ركاه، كلو كاف ركاه لكاف ينبغي إسناده من ابن 

حباف إليو. كابن حباف متهم بالحقد على إسماعيل، كتطلب جرحو بالكذب عليو من أجل ركايتو 
ث الوصية لعلي عليو السبلـ، ألنهم يحاربوف ركايات الوصية لعلي عليو السبلـ، ككبلـ ابن حدي

حباف نقلو ابن حجر في لساف الميزاف كتهذيب التهذيب، فقاؿ: ركاه عنو أبو عصمة عامر بن 
عبد اهلل البلخي، نقلو في الميزاف بلفظ عاصم، كقد بسط ترجمتو كأفاد أنو أخرج لو ابن ماجة، 

يدؿ على أنو يراه مقبوال في الشواىد على أقل تقدير، كزاد الذىبي ركايتين مرسلتين عن  كذلك
إسماعيل فبل حجة فيهما، ىذا كقاؿ ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترجمة إسماعيل بن 

( بعد أف أكرد كبلـ ابن حباف في ىذا الحديث: )) أبغض الكبلـ ... ((  300ص  1زياد ) ج 
كاتهم بو  -أم ابن حباف  -ديث موضوع ال أصل لو ... إلخ، كذا قاؿ إلخ. حيث قاؿ: ح

إسماعيل، ىذا كإسماعيل ىذا بلخي من شيوخ البخارم خارج الصحيح، ذكره الخطيب فقاؿ: 
ركل عن حسين الجعفي، كزيد بن الحباب، ثم أسند من طريق البخارم في التاريخ الكبير 

ا ( أبو إسحاؽ البلخي، ثنا حسين الجعفي، فذكر للبخارم قاؿ: حدثنا إسماعيل بن زيد ) كذ



. 247حديثا موقوفا على علي رضي اهلل عنو في زكاة الركاز، ثم قاؿ البخارم: مات سنة 
 انتهى.

فلعل اآلفة في الحديث، يعني حديث: )) أبغض الكبلـ ... (( ممن ىو دكف البلخي. انتهى 
 المراد.
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ى إسماعيل، لئبل يرد عليو بالكبلـ فيمن ىو دكف إسماعيل كابن حباف متهم بحذؼ السند إل
البلخي من رجاؿ السند إليو إف كاف لو سند إلى إسماعيل، كالراجح أنو ليس لو سند، كإنما 

ألزقو ابن حباف بإسماعيل ليحتج بو على جرحو، كلو كاف لو سند لكاف ابن حجر مظنة أف يطلع 
م في أحد رجالو أك كلهم، كلم يكتف بقولو فلعل اآلفة عليو لسعة اطبلعو، كلو اطلع عليو لتكل

ممن ىو دكف البلخي، كقد سبق أف اتهمنا ابن حباف كذلك في بسم اهلل الرحمن الرحيم، فتبين 
 فساد اعتماد ابن الجوزم على كبلـ ابن حباف.

عنو، كأما قولو: كقاؿ الدارقطني: متركؾ، فهذه ركاية مرسلة عن الدار قطني كال نسلم صحتها 
كقد حقق ابن حجر في تهذيب التهذيب أف الذم تكلم فيو الدار قطني غير ىذا، كىو 

إسماعيل بن أبي زياد السكوني، كاحتج لذلك في تهذيب التهذيب في ترجمة إسماعيل بن زياد 
 البلخي، كقاؿ: كتبين لي أف الذم تكلم فيو الدار قطني ىو السكوني.

السند األكؿ، ألف فيو عن جرير بن عبد الحميد عن أشياخ كأما كبلـ عبد الغني فهو كبلـ في 
من قومو، كلكنو قد دؿ ذلك على تأكد الركاية لكوف األشياخ جماعة، كال نسلم صحة 

التضعيف ألنو متهم بالتعصب لمحاربة حديث الوصية. كإف سلم في السند الذم تكلم فيو، 
 ديث.فاألسانيد يشهد بعضها لبعض لتعددىا في ركاية ىذا الح

كأما مطر بن ميموف فقد سبق الجواب فيو بما فيو كفاية، كىو مطر بن أبي مطر، كلنذكر أسانيد 
( حاكيا عن ابن الجوزم:  358ص  1الحديث، قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا المبارؾ بن عبد الجبار، أنبأنا أبو عبد اهلل الصورم، حدثنا عبد 
غني بن سعيد، أنبأنا أبو بكر أحمد بن محمد النرسي، حدثنا محمد بن الحسين األشناني، ال

حدثنا إسماعيل بن موسى السدم، حدثنا عمر بن سعيد، عن إسماعيل بن زياد، عن جرير بن 
عبد الحميد الكندم، عن أشياخ من قومو، قاؿ )كذا(: أتينا سلماف فقلنا: من كصي رسوؿ اهلل 

 صلى اهلل

(1/288) 



 

عليو كآلو كسلم ؟ قاؿ: سألت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من كصيو ؟ فقاؿ: )) 
 كصيي كموضع سرم كخليفتي في أىلي كخير من أخلف بعدم علي ((.

ثم قاؿ السيوطي حاكيا عن ابن الجوزم، عن األزدم: حدثنا الهيثم بن خلف، حدثنا محمد بن 
عامر بن شاذاف، حدثنا جعفر بن أحمد، عن مطر، عن أنس أبي عمر الدكرقي، حدثنا أسود بن 

قاؿ: قلت لسلماف سئل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم من كصيو ؟ فقاؿ لو سلماف. 
قاؿ: من كاف كصي موسى ؟ قاؿ: يوشع. قاؿ: )) فإف كصيي ككارثي يقضي ديني كينجز 

 موعدم كخير من أخلف بعدم علي ((.
الجوزم، عن ابن حباف: حدثنا عبد اهلل بن محمود بن سليماف، حدثنا  ثم قاؿ السيوطي عن ابن

العبلـ بن عمراف، عن خالد بن عبيد العتكي أبي عاصم ) كذا (، عن أنس، عن سلماف، 
مرفوعا: )) علي كصيي كموضع سرم كخير من أترؾ بعدم ((. ثم قاؿ خالد: ركل عن أنس 

 نسخة موضوعة. انتهى.
غلط، كالذم في كتاب المجركحين كالضعفاء في ترجمة خالد بن  قلت: نسخة الؤللئ فيها

عبيد ىكذا، خالد بن عبيد العتكي من أىل البصرة، كنيتو أبو عصاـ سكن مرك، ركل عن أنس 
بن مالك، ركل عنو أبو عاصم، كالعبلء بن عمراف، كأىل مرك، يركم عن أنس بن مالك بنسخة 

صناعتو أنها موضوعة، منها: عن أنس عن  موضوعة ما لها أصل يعرفها من ليس الحديث
سلماف، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أنو قاؿ لعلي بن أبي طالب عليو السبلـ: )) ىذا 

كصيي كموضع سرم كخير من أترؾ بعدم ((. حدثناه عبد اهلل بن محمود بن سليماف، ثنا 
 العبلء بن عمراف عنو.

 إال على جهة التعجب.ثم قاؿ ابن حباف: ال تحل كتابة حديثو 
أنو لم يورد حجة على دعواه في ىذه إال ركاية ىذا الحديث، كال داللة فيها على  كالجواب ::

كذب الراكم، ألنها ال تخالف الكتاب كال السنة، كمع ذلك لم ينفرد بالركاية عن أنس، بل 
 تابعو مطر كما مر.
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عن العقيلي: حدثنا إبراىيم بن محمد،  ( عن ابن الجوزم، 357ص  1كقاؿ السيوطي ) ج 
حدثنا عبد العزيز بن الخطاب، حدثنا علي بن ىاشم، عن إسماعيل، عن جرير بن شراحيل، عن 

قيس بن مينا، عن سلماف قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) كصيي علي بن أبي 



 طالب ((.
اهلل الزاغوني، أنبأنا أحمد بن محمد ثم قاؿ السيوطي عن ابن الجوزم: أنبأنا علي بن عبيد 

السمسار، حدثنا عيسى بن علي الوزير، حدثنا البغوم، حدثنا محمد بن حميد الرازم، حدثنا 
علي بن مجاىد، حدثنا محمد بن إسحاؽ، عن شريك بن عبد اهلل، عن أبي ربيعة األياذم، عن 

 كراثي ((.ابن بريدة، عن أبيو، مرفوعا: )) لكل نبي كصي كإف عليا كصيي ك 
ثم قاؿ السيوطي عن ابن الجوزم، عن الحاكم: أنبأنا محمود بن محمد المطوعي، أنبأنا أبو 
جعفر محمد بن أحمد بن زاذية أبو عبد الرحمن أحمد بن عبد اهلل الفرياني ) كذا (، حدثنا 

سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاؽ، عن شريك بن عبد اهلل، عن أبي ربيعة األيادم، عن 
ن بريدة، عن أبيو، مرفوعا: )) إف لكل نبي كصيا ككارثا، كإف كصي ككارثي علي بن أبي طالب اب

.)) 
(: أخبرنا أبو نصر الطحاف إجازة، عن أبي الفرج الخيوطي،  141كفي مناقب المغازلي ) ص 

حدثنا عبد الحميد بن موسى، حدثنا محمد بن أحمد بن سعيد، حدثنا محمد بن حميد الرازم، 
سلمة بن الفضل، عن أبي إسحاؽ، عن شريك بن عبد اهلل، عن أبي ربيعة األيادم، عن حدثنا 

عبد اهلل بن بريدة، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) لكل نبي كصي ككارث، 
 كإف كصيتي ) كذا ( ككارثي علي بن أبي طالب ((. انتهى.

، كقد جمع جملة منها المؤلفوف في فضائلو، كالركايات في إثبات كصاية أمير المؤمنين كثيرة
كمن أحسنها حاشية كرامة األكلياء للسيد العبلمة عبد اهلل بن الهادم رحمو اهلل. كترجمة اإلماـ 

علي من تاريخ ابن عساكر، كما عليها من تحقيق المحمودم في ثبلثة مجلدات مطبوعة 
بسهولة، كىو ينقل من كتب  منشورة في أكؿ طبعة كثاني طبعة، يمكن تحصيل نسخة منها

 المحدثين ينقل الحديث بإسناده، كيذكر الكتاب
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كالجزء كالصفحة، فبل نطيل في ىذا الجواب بما قد كفانا مؤنتو، بل نحيل عليو في بقية 
 الجواب إف شاء اهلل.

كمن اطلع على تخريجو لحديث الغدير، كتخريجو لحديث الطير، كتخريجو لحديث المنزلة، 
كتخريجو لحديث )) سد األبواب إال باب علي ((، كحديث )) رد الشمس(( كغير ذلك، عرؼ 

أنو قد أفاد كأجاد، كإف ىذا الكتاب قد صار خزانة علم كثير، فأنصح كل طالب علم ككل 
منصف، باقتناء ذلك الكتاب كمطالعتو بجد كإمعاف كتحرير فكر، ليحصل على فائدة عظيمة، 



ب البعيد، كسىهل تناكؿ الفائدة للطالبين، مع سهولة في العبارة كإتقاف فقد جمع المتفرؽ كقر 
في األسلوب، بحيث صار الكتاب في جمعو للفوائد، كتقييده للشوارد، كتسهيلو للموارد، 
يصلح للمبتدئ كالمنتهي، كيستفيد منو العالم كالجاىل، كأحاديث الوصية في أكؿ المجلد 

، كص 102( من الطبعة الثانية ) كص  100في ) ص الثالث كفي الجزء األكؿ، بعضها 
(، كنزيد ىنا مما في حاشية كرامة األكلياء فقد جمع  107، ك 105، كص 104، كص 103

جملة كافرة في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليو السبلـ تزيد على أربعين حديثا، كذلك في شرح 
مني كأنا منو، كىو كليكم بعدم  حديث أحمد بن حنبل عن بريدة، )) ال تقع في علي فإنو

 ...(( الحديث.
قاؿ رحمو اهلل: الخامس أخرج اإلماـ األعظم القاسم بن إبراىيم في الكامل المنير من حديث 

عبد الرزاؽ قاؿ: أخبرنا يحيى بن العبلء، عن عمو شعيب بن خالد، عن سلمة بن كهيل، أف 
و كسلم حديثا كثيرا، كفيو: )) يا أـ سلمة عبد اهلل بن عباس كسرد عن النبي صلى اهلل عليو كآل

سيد المسلمين، كأمير المؤمنين، علمو علمي، كالوصي على  -يعني عليا عليو السبلـ  -ىذا 
أىل بيتي من بعدم، كقريني في الدنيا كاآلخرة، بابي الذم يؤتى منو، كالوصي في أىلي، 

 كالخليفة على األخيار من أمتي ((.
الكنجي [ قاؿ: أخبرنا المعمر أبو إسحاؽ إبراىيم بن عمر أبو كأخرج محمد بن يوسف ] 

يوسف ) كذا ( الكاشعرم، أخبرنا الشيخاف بن بطي كالكاغدم، قاؿ أبو الفتح: أخبرنا أبو 
 الفضل بن خيراف، كقاؿ أبو المظفر: أخبرنا أبو بكر أحمد بن
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عبد اهلل بن جعفر بن درستويو،  (، قاؿ: أخبرنا أبو علي بن شاذاف، أخبرنا1علي الطريس )
أخبرنا أبو يوسف يعقوب بن سفياف الفسوم في مشيخو، حدثنا أبو طاىر محمد بن قثم 

الحضرمي، حدثنا حسن بن حسين العرني، حدثني يحيى بن عيسى الرملي، عن األعمش، عن 
عليو حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 

كآلو كسلم ألـ سلمة: )) ىذا علي بن أبي طالب لحمو من لحمي، كدمو من دمي، كىو مني 
بمنزلة ىاركف من موسى إال أنو ال نبي بعدم، يا أـ سلمة ىذا علي أمير المؤمنين، كسيد 

المسلمين، ككعاء علمي، ككصيتي ) كذا(، كبابي الذم أكتى منو، أخي في الدنيا كاآلخرة، 
 قاـ األعلى، يقتل القاسطين كالناكثين كالمارقين ((.كمعي في الم

يعني الكوفي في  -كقاؿ السيد عبد اهلل رحمو اهلل: ىنالك )السادس( أخرج محمد بن سليماف 



حدثنا أبو أحمد، عن عبد الرحمن بن أحمد الهمداني، قاؿ: أخبرنا عبد اهلل  -( 2المناقب )
اح الكناني، قاؿ: حدثني جعفر بن محمد، عن بن مسلم، عن إسماعيل بن أباف، عن أبي الصب

( قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) يا علي أنت أخي ككصي، 3أبيو )
كنصيحي كصاحبي، كخالص أمتي ... إلى أف قاؿ في الحديث: كأنت أمين النبيين، كخاتم 

 الوصيي، كقائد الشهداء كالصديقين، كإماـ الغر المحجلين ((.
عن المقرئ عتيق بن أبي الفضل  -يعني الكنجي  -)السابع( أخرج محمد بن يوسف 

السليماني، قاؿ: أخبرنا محدث الشاـ أبو القاسم ) ىو ابن عساكر ( علي، أخبرنا عبد الواحد 
بن محمد بن عبد اهلل بن مهدم، أخبرنا أبو العباس أحمد بن محمد ) ىو ابن عقدة ( بن سعيد 

محمد بن أحمد بن الحسن القطراني ) كذا (، حدثنا خزيمة بن ماىاف الهمداني، حدثنا 
المركزم، حدثنا عيسى بن يونس، عن األعمش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قاؿ: قاؿ 

 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم:
__________ 

 ( لعلو بالظاء المعجمة.1)
 (.278)351/ 1( المناقب 2)
 ) مؤلف (. ( بياض ليقية السند.3)
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)) يأتي على الناس يـو ما فيو راكب إال نحن أربعة. فقاؿ لو العباس: فداؾ أبي كأمي من ىؤالء 
األربعة ؟ قاؿ: أنا على البراؽ، كأخي صالح على ناقة اهلل التي عقرىا قومو، كعمي الحمزة ] 

على ناقة من نوؼ الجنة  أسد اهلل [ كأسد رسولو على ناقتي العظباء، كأخي علي بن أبي طالب
مدبجة الحسن، عليو حلتاف خضراكاف من كسوة الرحمن، على رأسو تاج من نور، لذلك التاج 

تسعوف ركنا، على كل ركن ياقوتة حمراء تضيء للراكب مسيرة ثبلثة أياـ، كبيده لواء الحمد 
أك نبي مرسل أك  ينادم ال إلو إال اهلل محمد رسوؿ اهلل، فيقوؿ الخبلئق: من ىذا ؟ ملك مقرب

حامل العرش ؟! فينادم مناد من بطناف العرش ليس ىذا بملك مقرب كال نبي مرسل كال حامل 
عرش، ىذا علي بن أبي طالب كصي رسوؿ رب العالمين، كأمير المؤمنين، كقائد الغر 

 المحجلين إلى جنات النعيم ((.
 قاؿ محمد بن يوسف: ىذا سياؽ الحافظ في فضائلو.

ث أبو بكر الخوارزمي المعتزلي، كأخرجو الخطيب قاؿ: أخبرني أبو الوليد كأخرج الحدي



الحسن بن محمد بن سليماف الحافظ، حدثنا محمد بن نصر بن خلف، كخلف بن محمد بن 
إسماعيل، قاال: حدثنا أبو عثماف سعيد بن سليماف بن داكد الشرعي، حدثنا أبو الطيب حاتم 

ن سلمة لقيتو ببغداد، عن األعمش باختبلؼ في بعض بن منصور الحنظلي، حدثنا المفضل ب
 ألفاظو، قلت: ىو في تاريخ الخطيب في ترجمة المفضل بن سلمة، كىو ىكذا في السند.
قاؿ السيد: قاؿ الخطيب: كىذا حديث منكر، تفرد بركايتو أىل بخارل، كرجالو فيهم غير 

 كاحد مجهوؿ، كآخركف معركفوف بغير الثقة.
: دعول تفرد أىل بخارل بو جهل، كقد ساؽ محمد بن يوسف سنده بغير قاؿ السيد عبد اهلل

 ىذه الطريق.
قاؿ: قاؿ  -أم من غير ركاية عبد اهلل بن أحمد  -قاؿ السيوطي: ككجدت لو طريقا أخرل 

شاذاف في فضائل علي عليو السبلـ: حدثنا أبو طالب عبد اهلل بن محمد بن عبد اهلل الكتاب 
 لقاسم عبد اهلل بن محمد بن غياثبعكبرل، حدثنا أبو ا
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الحراسي، حدثني أحمد بن عامر بن سليم الطائي، حدثنا علي بن موسى الرضى، عن آبائو، 
 مرفوعا: )) ليس في القيامة راكب غيرنا... (( الحديث.

 أتمو السيد، كفيو: )) ىذا الصديق األكبر علي بن أبي طالب ((.
بن أبي طالب أمير المؤمنين، كإماـ المتقين، كقائد الغر  كفي لفظ الخطيب: )) ىذا علي

المحجلين، إلى جناف رب العالمين، أفلح من صدقو كخاب من كذبو، كلو أف عابدا عبد اهلل 
بين الركن كالمقاـ ألف عاـ كألف عاـ حتى يكوف كالشن البالي، لقي اهلل مبغضا آلؿ محمد 

 هى.أكبو اهلل على منخره في نار جهنم ((. انت
 كليس فيهما لفظ الوصي، كلكن الشيء بالشيء يذكر.

قاؿ السيد عبد اهلل بعد ذكر الحديث: الذم ذكر السيوطي سنده من عند شاذاف، كسكت 
السيوطي على سنده إال أحمد بن عامر، فإنو زعم أنو كضاع، كىو عندنا من ثقات أصحابنا 

د اهلل بن حمزة، كالمنصور باهلل القاسم كخيار شيعتنا، كقد صحح أيضا ركايتو المنصور باهلل عب
 بن محمد.

قلت: قولو: إال أحمد بن عامر، فإنو زعم أنو كضاع، أظنو سهوا من سيدم عبد اهلل، كالكبلـ 
ىو في ابنو عبد اهلل، كقد ذكرت فيما مر كبلـ السيوطي كحكايتو عن الذىبي، كذكره للسند عن 

كقولو: كىذه الطريق من ركاية غير االبن كاألب أحمد بن عامر من غير طريق ابنو عبد اهلل، 



 موثق. انتهى فراجعو فيما مر.
يعني الكوفي في المناقب  -ثم قاؿ السيد عبد اهلل )الحادم عشر(: أخرج محمد بن سليماف 

عن محمد بن منصور، عن أبي ىاشم الرفاعي، عن عمر بن سعد، عن إسماعيل البزار،  -( 1)
أتينا سلماف فقالوا: جئنا نسألك عن كصي النبي صلى اهلل عليو كآلو عن أشياخ من كندة قالوا: 

كسلم من ىو ؟ قاؿ: سألت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فقلت: من كصيك ؟ فقاؿ: )) إف 
 كصيي كموضع سرم، كخليفتي في أىلي كخير من أترؾ بعدم علي بن أبي طالب ((.

__________ 
 (.302)302/ 1( المناقب 1)
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كلهذا الحديث شواىد محمد بن منصور، عن عباد، عن علي بن ىاشم، عن إسماعيل البزار، 
(، عن سلماف بلفظ: )) ىل تعلم من كاف كصي 1عن خالد بن شراحيل، عن فلس بن باباه )

موسى ؟ قلت: نعم، يوشع بن نوف. قاؿ: فإف كصيي علي بن أبي طالب ىو خير أمتي بعدم (( 
(2.) 

ر، عن عباد، عن علي بن ىاشم، عن ناصح بن عبد اهلل، عن سماؾ بن حرب، محمد بن منصو 
عن أبي سعيد الخدرم، عن سلماف بلفظ: )) قاؿ: يا سلماف، قلت: لبيك كأسرعت إليو، قاؿ: 

ىل تعلم من كاف كصي موسى ؟ قلت: يوشع بن نوف. قاؿ: كلم كاف ذلك ؟ قلت: ألنو كاف 
: فإني أشهدؾ أف عليا خيرىم كأفضلهم كأعلمهم. قاؿ: يومئذ أخيرىم كأفضلهم كأعلمهم. قاؿ

 (.3فهو كليي ككصي ككارثي (( )
محمد بن منصور عن الحكم بن سليماف، قاؿ: أخبرنا ابن إسماعيل أسد بن سعيد النخعي، عن 

مطر، عن أنس، عن سلماف قاؿ: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) إف 
فتي في أىلي، كخير من أترؾ بعدم، يقضي ديني كينجز موعدم، علي خليلي، ككزيرم، كخلي

 (. انتهى. يعني: ما نقلو عن محمد بن سليماف الكوفي من مناقبو.4بن أبي طالب (( )
عن علي  -يعني الكنجي في مناقبو  -قاؿ السيد عبد اهلل )الخامس عشر(: أخرج ابن يوسف 

حسن بن أحمد السهركرم ) كذا (، أخبرنا علي بن بن المعتز النجار بدمشق، عن المبارؾ بن ال
أحمد، أخبرنا أحمد بن إبراىيم، حدثنا حسن بن محمد بن حسين، حدثنا موسى بن محمد بن 

 علي بن عبد اهلل، حدثنا الحسن بن
__________ 



( كذا في المناقب، كالذم في لساف الميزاف قيس بن مينا، عن سلماف الفارسي، بحديث: 1)
ي (، كىذا كذب ركاه عبد العزيز بن الخطاب، عن علي بن ىاشم، عن إسماعيل، )) علي كصي

 عن جرير، عن شراحيل، عن قيس، عن سلماف رضي اهلل عنو. انتهى.
 (.307)1/387( المناقب 2)
 (.308)1/387( المناقب 3)
 (.309) 1/388( المناقب 4)
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وب، حدثنا علي بن ىاشم، عن صباح بن علي بن سبيب ) كذا ( العميرم، حدثنا عباد بن يعق
يحيى المزني، عن زكريا بن ميسرة، عن أبي إسحاؽ، عن البراء قاؿ: لما نزلت: } كىأىٍنًذٍر 

[. جمع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بني عبد 214عىًشيرىتىكى اأٍلىقػٍرىبًينى { ]الشعراء:
هلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) قاؿ رسوؿ ا -كسرد الحديث... إلى أف قاؿ:  -المطلب 

كمن يواخيني كيؤازرني كيكوف كليي من بعدم، ككصيي بعدم، كخليفتي في أىلي، كيقضي 
ديني، فأمسك القـو كأعاد ذلك ثبلثا، كل ذلك سكت القـو كيقوؿ علي: أنا. فقاؿ رسوؿ اهلل 

ع ابنك فقد أيمر عليك صلى اهلل عليو كآلو كسلم: أنت. فقاـ القـو كىم يقولوف: ألبي طالب أط
 كعلينا ((.

قاؿ ابن يوسف: كركاه اإلماـ أبو عبد الرحمن النسائي مع جبللتو في خصائص علي، كأخرجو 
 بهاء الدين أبي )كذا( الحسين بن محمد بن الحسين إلى آخره سندا كمتنا.

كالحديث أخرجو محمد بن سليماف، عن محمد بن منصور، عن الحكم بن سليماف، عن علي 
(، عن عبد اهلل بن الحارث، عن علي عليو 1ن ىاشم، عن أبي مريم، عن المنهاؿ بن عمرك )ب

السبلـ. كفي آخره: ثم قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) يا بني عبد المطلب إف ىذا 
 (.2أخي ككصيي، ككزيرم كخليفتي فيكم من بعدم، فاسمعوا لو كأطيعوا (( )

جبارة بن مغلس، عن يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاؽ كركاه )محمد( بن منصور عن 
( بن الحارث، كاستكتمني اسمو، عن ابن عباس، عن علي 3قاؿ: حدثني من سمع عبد اهلل )

 بن أبي طالب، كفي آخره: فأخذ النبي صلى اهلل عليو كآلو
__________ 

 ( في المخطوط: عن أبي المنهاؿ عمرك. كالصواب ما أثبت.1)



 (.294)1/370 ( المناقب2)
 ( في المخطوط: عبد الملك. كما أثبت ىو الصواب.3)
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كسلم بعنقي ثم قاؿ: )) ىذا أخي كخليفتي فيكم، فاسمعوا لو كأطيعوني )كذا(، فقاـ القـو 
 (.1يتضاحكوف بينهم كيقولوف: ألبي طالب قد أمرؾ أف تسمع لو كتطيع (( )

ن عبد اهلل بن عبد القدكس، عن األعمش، عن (، ع2كركاه ابن منصور عن عباد الركاحي)
المنهاؿ، عن عباد بن عبد اهلل األسدم، عن علي عليو السبلـ، كفيو فقاؿ: )) أيكم يقضي عني 

... إلى أف قاؿ: فقاؿ النبي صلى اهلل  ديني كيكوف خليفتي ككصيي من بعدم، فسكت القـو
 (.3عليو كآلو كسلم: أنت أنت يا علي (( )

منصور أيضا عن أحمد بن عبد الرحمن، عن الحسن بن محمد، عن الحكم بن  كركاه محمد بن
(مالك، عن ابن عباس، كفيو: )) ثم قاؿ النبي صلى اهلل عليو 4ظهير، عن السدم، عن ابن )

كآلو كسلم: من يبايعني منكم على أف يكوف أخي ككصيي، ككارثي كخليفتي، ككزيرم على بني 
 و إال علي بن أبي طالب ((.عبد المطلب من بعدم. فلم يبايع

 ( عن شيخو محمد بن منصور.5قلت: ركاه محمد بن سليماف في المناقب )
قاؿ السيد عبد اهلل )السادس عشر(: محمد بن منصور أخرج عن عباد بن يعقوب، عن إبراىيم 
بن محمد الخثعمي، عن عدم بن زيد الهجرم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائو، عن 

حديث مرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم الذم توفي فيو كفيو: )) يا علي  علي في
 أنت أخي في الدنيا كاآلخرة ككصيي كخليفتي في أىلي ((.

 ( عن محمد بن منصور.6قلت: كىذا ركاه محمد بن سليماف )
__________ 

 (.295)1/372( المناقب 1)
 لناسخ فيما اعتقد، كالصواب: الركاجني.( في األـ كالمناقب: الركاحي. كىو غلط من ا2)
 (.297)1/377( المناقب 3)
 ( كذا، ككذا في المناقب. )مؤلف(. كالصواب: عن أبي مالك. )محقق(.4)
 (.298)1/379( المناقب 5)
 (.300)1/382( المناقب 6)
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قاؿ: عبد ( عن أبي أحمد الهمداني، 1كقاؿ السيد عبد اهلل )العشركف(: أخرج ابن سليماف )
اهلل بن الحجاج البصرم، قاؿ: حدثنا يحيى بن العبلء الرازم، قاؿ: حدثنا أبو حمزة الثمالي 

ثابت بن أبي صفية، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيو، عن زيد بن أرقم قاؿ: قاؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لعلي: )) أعطيت فيك تسع خصاؿ ثبلث في الدنيا كثبلث في 
اآلخرة كاثنتاف لك ككاحدة أخافها عليك، فأما الثبلث البلتي في الدنيا فإنك كصيي كخليفتي 

في أىلي كقاضي ديني، كأما الثبلث البلتي في اآلخرة فإني أعطى لواء الحمد فأجعلو في يدؾ، 
فآدـ كذريتو تحت لوائك، كتعينني على مفاتيح الجنة، كأحكمك في شفاعتي لمن أحببت، كأما 

اف لك فإنك لن ترجع بعدم كافرا كال ضاال، كأما الواحدة التي أخافها عليك فغدر قريش اللت
 بك بعدم ((.

( أيضا عن أبي أحمد قاؿ: حدثنا عبد اهلل بن الحجاج البصرم، قاؿ: حدثنا يحيى 2كأخرجو )
د بن العبلء، قاؿ: حدثني أبو حمزة الثمالي، عن أبي جعفر كالحسن بن عطية، عن أبيو، عن زي

 بن أرقم. انتهى.
 قلت: التحكيم في الشفاعة ال يكوف إال من بعد أف يأذف اهلل لمن يشاء كيرضى.

( محمد بن سليماف عن أحمد السرم 3قاؿ السيد عبد اهلل )التاسع كالعشركف(: أخرج )
المقرئ، قاؿ: حدثنا أحمد بن حياد عمن ذكره شك أبو جعفر، عن إبراىيم، عن األسود، عن 

عن سلماف أنو قاؿ في خطبتو التي أمره أبو بكر بها فقاؿ: إذ يقوؿ محمد صلى اهلل ابن عباس، 
عليو كآلو كسلم: )) يا علي أنت كصيي ككليي كخليفتي في أىلي بمنزلة ىاركف من موسى ... 
كسرد الخطبة حتى قاؿ في آخرىا: ثم عليكم بعلي بن أبي طالب فواهلل لقد سلمنا عليو بإمرة 

 وؿ اهلل ((. الخبر.المؤمنين مع رس
__________ 

 (.339)1/439( المناقب 1)
 (.340)1/439( المناقب 2)
 (.327)1/413( المناقب 3)
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( عن شيخ 1)الثبلثوف( أخرج اإلماـ الناطق بالحق أبو طالب يحيى بن الحسين في أماليو )
ني إمبلء، قاؿ: أخبرنا العترة عبلمة اآلؿ الحافظ المتقن أبي العباس أحمد بن إبراىيم الحس



محمد بن ببلؿ الركياني، قاؿ: حدثنا محمد بن عبد العزيز، قاؿ: حدثنا إسماعيل بن صبيح، 
 -عن سفياف بن إبراىيم الحريرم، عن عبد المؤمن بن القاسم األنصارم، عن عمرك بن خالد 

عن علي عليو عن زيد بن علي، عن أبيو، عن آبائو عليهم السبلـ،  -ىو أبو خالد رحمو اهلل 
السبلـ قاؿ: )) كاف لي عشر من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ما أحب أف لي بإحداىن 
ما طلعت عليو الشمس، قاؿ لي: يا علي أنت أخي في الدنيا كاآلخرة، كأقرب الخبلئق مني في 

، كأنت الموقف يـو القيامة، منزلي يواجو منزلك في الجنة كما يتواجو منزؿ األخوين في اهلل
الولي كالوزير، كالوصي كالخليفة في األىل كالماؿ كالمسلمين في كل غيبة، كأنت صاحب 

 لوائي في الدنيا كاآلخرة، كليك كليي ككلي كلي اهلل، كعدكؾ عدكم كعدكم عدك اهلل ((.
( عن أبي طالب إجازة عن أبي العباس، عن أبي زيد عيسى بن محمد 2كأخرجو المرشد باهلل )

عن محمد بن منصور، عن الحكم بن سليماف بن نصر بن مزاحم، عن أبي خالد سندا العلوم، 
 كمتنا.

( محمد بن سليماف عن محمد بن منصور، عن الحكم، عن شريك، عن مسركؽ، 3كأخرجو )
عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائو، قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) كأنت 

 ة في األىل كالماؿ، كأنت صاحب لوائي في الدنيا كاآلخرة ((.الولي كالوزير، كالخليف
قاؿ السيد عبد اهلل )الثالث كالثبلثوف(: أخرج السيد الحجة الحافظ أبو العباس الحسني 

 (، عن عبد4السابق ذكره في حديث أبي طالب عليهم السبلـ في المصابيح )
__________ 

 .47( األمالي/ 1)
 .1/141( األمالي 2)
 (.309)1/388لمناقب ( ا3)
 (.102)245( المصابيح /4)

(1/299) 

 

اهلل بن الحسن اإليوازم، قاؿ: حدثنا جعفر بن محمد بن شعبة النيركسي، قاؿ: حدثنا موسى 
بن عبد بن الحسن بن الحسن، عن أبيو، عن جده، عن أبيو، عن جده قاؿ: لما نزلت سورة } 

[ ... كسرد حديث الوفاة إلى أف قاؿ لعلي عليو السبلـ: 1]النصر:ًإذىا جىاءى نىٍصري اللًَّو كىاٍلفىٍتحي { 
)) كأنت كصيي من أىلي كخليفتي، من كاالؾ فقد كاالني، كمن عصاؾ فقد عصاني ((. انتهى 

 المراد.



 كقد جمع كثيرا في إثبات اإلمامة، كفي بعضها ذكر الوصية، كلم استكمل ما أكرده.
(، أخرجو أيضا المؤيد باهلل أحمد بن الحسين عليو كحديث )) العشر لعلي عليو السبلـ (

(، فقاؿ: أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمد بن يحيى الحسيني، قاؿ: 1السبلـ في أماليو )
حدثني جدم يحيى بن الحسن، قاؿ: حدثنا إبراىيم بن علي كالحسن بن يحيى، قاال: حدثنا 

ليو السبلـ قاؿ: )) كاف لي عشر نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن علي ع
من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، لم يعطهن أحد قبلي كال يعطاىن أحد بعدم، قاؿ لي: 

يا علي أنت أخي في الدنيا كاآلخرة...(( الحديث السابق ذكره، كفيو: )) كأنت الوصي ((، 
قط منو )) كأنت صاحب كسقط منو قولو: )) كالخليفة في األىل كالماؿ كالمسلمين ((، كس

 لوائي ((.
(، حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى بن الحسن بن 72كىو بتمامو في أمالي الصدكؽ )ص

جعفر بن عبيد اهلل بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليو السبلـ، قاؿ: 
سن بن حدثني جدم، حدثني يحيى بن الحسن بن جعفر، قاؿ: حدثني إبراىيم بن علي كالح

يحيى، قاال: حدثنا نصر بن مزاحم، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائو، عن علي عليو 
السبلـ قاؿ: )) كاف لي عشر من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم لم يعطهن أحد قبلي كال 
يعطاىن أحد بعدم، قاؿ لي: يا علي أنت أخي في الدنيا كأخي في اآلخرة، كأنت أقرب الناس 

ني موقفا يـو القيامة، كمنزلي كمنزلك في الجنة متواجهاف كمنزؿ األخوين، كأنت الوصي، م
 كأنت

__________ 
 (.21)106( األمالي /1)
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الولي، كأنت الوزير، عدكؾ عدكم كعدكم عدك اهلل، ككليك كليي ككليي كلي اهلل عز كجل ((. 
 انتهى.

أنت الخليفة في األىل كالماؿ كالمسلمين في كل غيبة كاعلم أف في ركاية أمالي أبي طالب )) ك 
((، كزيادة قولو: )) في كل غيبة (( ليست في أمالي المرشد باهلل، كما أف الكلمة كلها ليست 

في أمالي المؤيد باهلل، كال أمالي الصدكؽ، فزيادة قولو: )) في كل غيبة (( ضعيفة مع أنها 
كآلو كسلم كاف يغيب كعلي معو في الغزكات كلها، إال  مستبعدة، ألف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو

تبوؾ كفي الحج كالعمرة، فلم يخلفو في كل غيبة، ككذلك في ركاية أمالي أبي طالب )) كما 



يتواجو منزؿ األخوين في اهلل ((، كليست كذلك في الثبلث األماليات، بل ىي في أمالي 
دنيا ((. كفي أمالي المؤيد باهلل كأمالي الصدكؽ المرشد باهلل )) كما يتواجو منزؿ األخوين في ال
 )) كمنزؿ األخوين (( ليس فيهما زيادة في اهلل.

(، 66كىي مخلة بالمعنى المقصود فيما أعتقد، ىذا كمحل الحديث في أمالي أبي طالب )ص
 (.141/ص1كفي أمالي المرشد باهلل )ج

 
- - - 

(1/301) 

 

 [ المؤمنين ... (( حديث: )) أكؿ من يدخل عليك ... أمير] 
: حديث: )) يا أنس اسكب لي كضوءا، ثم قاـ فصلى ركعتين، ثم قاؿ: يا (158قاؿ مقبل )

أنس أكؿ من يدخل عليك من ىذا الباب أمير المؤمنين، كسيد المسلمين، كقائد الغر 
المحجلين، كخاتم الوصيين، قاؿ أنس: فقلت: اللهم اجعلو رجبل من األنصار، إذ جاء علي 

السبلـ، قاؿ: من ىذا يا أنس ؟ فقلت: علي. فقاـ مستبشرا فاعتنقو ثم جعل يمسح عرؽ  عليو
كجهو كيمسح عرؽ علي بوجهو، فقاؿ علي: يا رسوؿ اهلل لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت لي 
 قط !! قاؿ: ما يمنعني كأنت تؤدم عني، كتسمعهم صوتي، كتبين لهم ما اختلفوا فيو بعدم ((.

ركاه أبو نعيم في الحلية، كقاؿ في الميزاف ىذا حديث موضوع. )ج(  -اني أم الشوك -)ش( 
كقد ركل ىذا الحديث جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، عن أنس قاؿ:  -أم ابن الجوزم  -

 زائدة كاف جابر كذابا، كقاؿ أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منو.
ليس فيو جابر الجعفي، بل قاؿ  : أف سند الحديث في الؤللئ المصنوعةكالجواب كباهلل التوفيق

عن ابن الجوزم أبو نعيم: حدثنا محمد بن أحمد بن علي، حدثنا محمد بن عثماف بن أبي 
شيبة، حدثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، حدثنا علي بن عابس، عن الحارث بن حصيرة، عن 

أنس اسكب القاسم بن جندب، عن أنس قاؿ: قاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) يا 
 كضوءا... ((، فذكره إلى آخره.

ثم قاؿ: ابن عباس ليس بشيء، كتابعو جابر الجعفي عن أبي الطفيل، عن أنس نحوه كجابر  
كذبوه، كىذا يفيد أف ركاية جابر غير ىذه المذكورة، كإنما ىي نحوىا، فقوؿ ابن الجوزم كقد 

يع على جابر، ألف قضية ركل ىذا الحديث دكف أف يقوؿ نحوه، تدليس كلعل غرضو التشن
العرؽ مستبعدة في بادئ الرأم، كيحتمل أف جابران ركاه بدكف ذكر العرؽ، فإف كاف ركاه فهي 



متابعة قوية، كقضية العرؽ ال مانع منها، كعدـ ظهور الحكمة فيها ال يدؿ على بطبلنها، ألنو 
 يمكن أف فيها حكمة كإف
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أجل الجهل بالحكمة، فضبل عن جرح ركاتو، بناء على  لم نعلمها، فبل كجو لرد الحديث من
 قوؿ الذىبي في الميزاف ىذا حديث موضوع.

بل ىذا محض التقليد المذمـو الذم ىو محاربة السنة، كدفع الدين بالتقليد، كمجرد 
 االستبعاد.

يث كقد أخرجو السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء كىو السابع عشر من األحاد
التي جمعها إلثبات إمامة أمير المؤمنين، نقلو من مناقب محمد بن يوسف الكنجي، بإسناده 
من طريق علي بن عابس، عن الحارث بن حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس، فذكره 

 ىذا حديث حسن عاؿ. -أم الكنجي  -بتمامو ثم قاؿ: قاؿ ابن يوسف: 
 لية األكلياء.أخرجو الحافظ أبو نعيم األصبهاني في ح

ثم قاؿ السيد عبد اهلل: قاؿ الذىبي: ىذا حديث موضوع، كعابو ىو كغيره بعلي بن عابس، 
كإبراىيم بن محمد بن ميموف، كىما من ثقات الشيعة، كابن عابس أيضا من رجاؿ الترمذم، 
اء كقد تابعو أيضا جابر الجعفي، عن أبي الطفيل، عن أنس بنحوه، كجابر من ثقات الشيعة ككبر 

علمائهم، كمن رجاؿ أبي داكد، كابن ماجة، لكن شيعة القاسطين ال حيلة معهم، ألنهم ال يبالوف 
 ما خرج من رؤكسهم حق أك باطل، كالمرجع إلى اهلل.

 قلت: يعني بالقاسطين: الفئة الباغية. كيعني: بشيعتهم العثمانية.
ىدا من حديث سلماف قاؿ السيد عبد اهلل: مع أف الخطيب قد أخرج في التلخيص لو شا

كالطبراني، من حديث سعيد بن كرز، من حديث الوصي كعمار، كتصديق عائشة، كسكت 
 السيوطي على رجاؿ مسنديهما، )كذا( في الؤللئ يعني المصنوعة للسيوطي.

قاؿ السيد عبد اهلل: كأخرجو أيضا أبو بكر الخوارزمي، كأخرج الحديث محمد بن سليماف، عن 
: حدثنا علي بن سيف الضبي، عن صباح بن يحيى المزني، عن الحارث محمد بن منصور قاؿ

 بن حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس بن مالك، كفي ىذه الركاية متابعة لعلي بن عابس.

(1/303) 

 



 قلت: كإلبراىيم بن محمد بن ميموف.
ن يحيى من قاؿ السيد عبد اهلل: كعلي بن سيف من رجاؿ العلـو كأمالي أبي طالب، كصباح ب

 عيوف الزيدية كخيارىم. انتهى.
: أمالي أحمد بن عيسى عليهما السبلـ.  كيعني بالعلـو

 قاؿ: زائدة، كاف جابر كذابا. ( حاكيا عن ابن الجوزم158قاؿ مقبل)ص
 كقاؿ أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منو.

في الرد على رياض أنَّا قد قدمنا ما فيو الكفاية في الرد على جرحهم لجابر، كذلك  كالجواب ::
 مقبل.

كىذه الحكاية عن زائدة مردكدة كلو صحت عنو فبل حجة فيها، ألنها من خصم في خصم كىو 
يراه كذابا، ألجل مذىبو الذم يعتقده فيو، أعني القوؿ بالرجعة كما يفهم من ركاية ابن حباف، 

قاؿ:  ( بسنده عن يحيى بن يعلى209/ص1في كتاب الضعفاء كالمجركحين، حيث قاؿ )ج
قاؿ زائدة: أما جابر الجعفي فكاف كاهلل كذابا يؤمن بالرجعة، فظهر سبب تكذيبو، كلعلهم 

 حذفوا قولو يؤمن بالرجعة، لئبل يفهم المقصود بالتكذيب.
كأما الركاية عن أبي حنيفة فبل تصح عنو، ألنها من طريق خصـو جابر فبل تقبل، مع أف ىذا 

فقيو فىهمه، يعرؼ ما تتضمنو ىذه العبارة، فكيف ينطق بها ! التعبير بعيد عن أبي حنيفة، ألنو 
كقد لقي أيمما من الناس ال يعرؼ درجاتهم في الصدؽ كالكذب، كربما كاف قد رأل من الكفار 

كالشعراء أىل الخرافات كالقصاصين أىل الكذب الكثير، فكيف يتصور منو أف ينطق بهذه 
ي، كمعرفتو بأنها تدؿ على معرفتو بمقادير كذب مىن الكلمة على فهمو، كانتباىو لغوامض المعان

سول جابر ممن لقيهم من أىل الكذب، كمعرفتو بمقدار كذب جابر، أك أنو قد جازؼ في ىذا 
القوؿ كىو بعيد من المجازفة، فالراجح أنها مكذكبة على أبي حنيفة، كذبها عليو بعض خصـو 

 جابر لعداكة المذىب.
تاريخ الكبير فلم يذكرىا كال التي قبلها عن زائدة، ككذلك ابن أبي كقد ترجم لو البخارم في ال

 حاتم ترجم لو كلم يذكرىما، كلم أجدىما إال في كتاب ابن
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حباف كىو متهم في ىذا الباب لفرط تعصبو ضد من يخالفو في االعتقاد، فركايتو غير مقبولة 
 في جابر.

على جابر الجعفي فقد قاؿ اإلماـ مسلم في  ( : أما الكبلـ 159، كص 158قاؿ مقبل) ص 



 صحيحو.
 [دفاع عن صاحب المراجعات]

أنو قد صرح بتكذيب صاحب المراجعات كىو إماـ من أئمة العلم، طالعت في  كالجواب ::
بعض كتبو فعجبت لسعة اطبلعو، حتى كأنو قد اطلع على كتب أىل األرض، كىو ينقل عن  

الجزء كالصفحة، كطريقتو ككمالو الظاىر، كعلو شأنو كعلو كتب األمة، كيذكر الكتاب باسمو ك 
ىمتو، كل ذلك يدؿ على بعده من الكذب، كإذا جوزنا عليو الكذب جوزناه على مسلم، بل 

ىذا أبعد عن الكذب، ألنو من ذرية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كمن شيعة أمير 
يماف مجانب للكذب، كما أف الكذب مجانب المؤمنين عليو السبلـ، كحبو عبلمة اإليماف كاإل

لئليماف، كىو أيضا صحيح العقيدة في إثبات عدؿ اهلل كحكمتو، سليم من الجبر كالتشبيو، 
فليس المقصود المقارنة بينو كبين مسلم كالمناظرة إال بمعنى أف شرؼ الدين عند أصحابو 

كجازؼ في تكذيبو بدكف بمنزلة مسلم كالبخارم كنحوىما عند أصحابهم. فمقبل قد أجترأ 
حجة، كصنيع مقبل في تكذيبو يرشد إلى أف طريقة النواصب ىي قلة الورع عن تكذيب 

الشيعة، كإليك نص المراجعات حتى تعرؼ أنو لم يقل عنهم في جابر إال ما قالوه، كأنو صدؽ 
 في نسبتو ما نسبو إليو.

ي، ترجمو الذىبي في ميزانو (: جابر بن يزيد بن الحارث الكوف 58قاؿ في المراجعات ) ص 
 فذكر أنو أحد علماء الشيعة.

قلت: ترجمتو في الجزء األكؿ من الميزاف في باب الجيم، كىي في الطبعة األكلى في ) ص 
( كقاؿ فيو: أحد علماء الشيعة، قاؿ في المراجعات: كنقل عن  1392( كعدده رقم )  176

الذم كاف في النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم  سفياف القوؿ بأنو سمع جابرا يقوؿ: انتقل العلم
 إلى علي، ثم انتقل من علي إلى الحسن، ثم لم يزؿ حتى بلغ جعفر.
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 (. 177ص  1قلت: ىذا في الميزاف ) ج 
قاؿ في المراجعات: كأخرج مسلم في أكائل صحيحو عن الجراح قاؿ: سمعت جابرا يقوؿ: 

) الباقر (، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم كلها. عندم سبعوف ألف حديث عن أبي جعفر 
كأخرج عن زىير قاؿ: سمعت جابرا يقوؿ: إف عندم لخمسين ألف حديث ما حدثت منها 

 بشيء. قاؿ: ثم حدث يوما بحديث فقاؿ: ىذا من الخمسين ألفا.
 (. 102ص  1قلت: ىذا في أكائل صحيح ) ج 



ذا حدث عن الباقر يقوؿ كما في ترجمتو من ميزاف قاؿ في المراجعات: ككاف جابرا ) كذا ( إ
 الذىبي: حدثني كصي األكصياء.

كقاؿ ابن عدم كما في ترجمة جابر من الميزاف: عامة ما قذفوه بو أنو كاف يؤمن بالرجعة، 
 كأخرج الذىبي ترجمتو في الميزاف باإلسناد إلى زائدة، قاؿ جابر الجعفي: رافضي يشتم.

 ( من ترجمة جابر من الميزاف. 178، كعن زائدة في ) ص قلت: ىاتاف عن ابن عدم
قاؿ في المراجعات: قلت: كمع ذلك فقد احتج بو النسائي كأبو داكد، فراجع حديثو في 

 سجود السهو من صحيحيهما.
(، قاؿ في المراجعات: كأخذ عنو  178قلت: ىذا قد حكاه في الميزاف في ترجمتو ) ص 

 قتهما.شعبة، كأبو عوانة، كعدة من طب
قلت: كىذا أفاده الذىبي في أكؿ ترجمة جابر، قاؿ في المراجعات: ككضع الذىبي على اسمو 

 حيث ذكره في الميزاف رمزم أبي داكد، كالترمذم.
 أقوؿ ىذا صحيح، فأكؿ ترجمتو ) جابر بن يزيد د ت ؽ( أم: أبو داكد، كالترمذم، كابن ماجة.

كوف جابر الجعفي كرعا في الحديث، كأنو قاؿ: قاؿ في المراجعات: كنقل عن سفياف القوؿ ب
 ما رأيت أكرع منو.
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قلت: في أكؿ ترجمتو في الميزاف عن سفياف كاف جابر الجعفي كرعا في الحديث، ما رأيت 
 أكرع منو في الحديث.

قاؿ في المراجعات: كإف شعبة قاؿ: صدكؽ، كإنو قاؿ أيضا: كاف جابر إذا قاؿ: أنبأنا كحدثنا 
 معت، فهو من أكثق الناس.كس

 قلت: كىذا كلو في الميزاف في أكائل ترجمة جابر.
 قاؿ في المراجعات: كإف ككيعا قاؿ: ما شككتم في شيء فبل تشكوا في أف جابر الجعفي ثقة.

 قلت: كىذا في الميزاف ىناؾ.
ألف  قاؿ في المراجعات: كإف ابن عبد الحكم سمع الشافعي يقوؿ: قاؿ سفياف الثورم لشعبة:

 تكلمت في جابر الجعفي ألتكلمن فيك.
 قلت: كىذا في الميزاف في أكائل ترجمة جابر.

 قاؿ في المراجعات: مات جابر سنة ثماف أك سبع كعشرين كمائة رحمو اهلل تعالى. انتهى.
فهذه ترجمتو أين الكذب فيما حكاه يا مقبل !! لقد جئت شيئا عظيما يدؿ على عداكة 



 الكذب.شديدة، كقلة كرع عن 
قاؿ: أقوؿ: قد أطلعت على كتاب  ( 158أما كبلـ مقبل في اإلماـ شرؼ الدين فهو في ) ص 

يسمى المراجعات لبعض اإلمامية فأثنى على جابر، كىذا كتابو مملوء بالثناء على أناس 
مجركحين، كالطعن على صحابة سيد المرسلين، لذلك رأيت أف أنقل لك ما تكلم بو علماء 

 بر الجعفي، ليتضح لك كذب صاحب المراجعات. انتهى المراد.الحديث في جا
ثم نقل ما نقلو عن صحيح مسلم، فباف بذلك كذب مقبل على صاحب المراجعات، ألنو قد 
تبين بالمقابلة بين كبلـ صاحب المراجعات، كبين ميزاف الذىبي كصحيح مسلم، كسنن أبي 

، كقد أخذ من الترجمة ما ىو بمنزلة داكد كالنسائي، على ما فصلناه صدؽ صاحب المراجعات
 اإلقرار لجابر من خصومو، كترؾ
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دعول ابن حباف كأضرابو المتعصبين كأكاذيبهم التي ال يقبلها منصف من خصم متحامل 
 متعنت في خصمو.

كفي صنيع مقبل ككذبو على صاحب المراجعات بسبب عداكة المذىب، كشدة التعصب عبرة 
بها مدل ما يبلغ التعصب بأىلو كعداكة المذىب. كقد قدمنا في تقرير  لمعتبر مفكر، يعرؼ

 ىذا األصل في الجواب على رياض مقبل ما يكفي.
أما الكبلـ على جابر الجعفي فقد قاؿ اإلماـ مسلم في  (:159( ك)ص158قاؿ مقبل)ص

صحيحو: حدثنا أبو غساف محمد بن عمرك الرازم، قاؿ: سمعت جريرا يقوؿ: لقيت جابر 
 الجعفي فلم أكتب عنو، كاف يؤمن بالرجعة.

أف ىذا قد أفاده ما نقلو شرؼ الدين عن ابن عدم من قولو: عامة ما قذفوه بو أنو   كالجواب ::
 كاف يؤمن بالرجعة.

عن مسلم كحدثني سلمة بن شبيب، حدثنا الحميدم، حدثنا سفياف قاؿ: كاف الناس  قاؿ مقبل
ر، فلما أظهر ما أظهر اتهمو الناس في حديثو، كتركو يحملوف عن جابر قبل أف يظهر ما أظه

 بعض الناس، فقيل لو: كما أظهر ؟ قاؿ: القوؿ بالرجعة.
أف ىذا إف كاف جرحا فبل يصٌدؽ فيو سلمة بن شبيب، ألنو ال يقبل في جرح إماـ  الجواب ::

ا من أئمة الحديث ركاية رجل من صغار المحدثين، لم يجمعوا على قبوؿ حديثو، كخصوص
كسلمة قد كصفوه بأنو صاحب سنة كجماعة، فمعناه أنو مخالف في االعتقاد في المسائل 
المعركفة المختلف فيها بين من يسموف أنفسهم أىل السنة كالجماعة، كغيرىم من الشيعة 



 كالعدلية، كلذلك فهو خصم لجابر ال يقبل فيو جرحو لو.
لك جاء في التعبير عنو باإلبهاـ على طريقة أما القوؿ بالرجعة فهو عند القـو إحدل الكبر، كلذ

[. كلذلك فبل التفات إلى ما فرعوا 78قوؿ اهلل تعالى: } فػىغىًشيػىهيٍم ًمنى اٍليىمّْ مىا غىًشيػىهيٍم { ]طو:
 عليو من الجرح أك الكذب على جابر بسبب عداكة المذىب.
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عثماني يعتقد عقائد العثمانية، ككذلك الحميدم كصفوه بأنو صاحب سنة كجماعة، فمعناه أنو 
 في الصفات كأفعاؿ العباد، كاإلمامة كالتفضيل، ألنهم يعتبركف التشيع بدعة.

قاؿ في تهذيب التهذيب في ترجمة جعفر بن سليماف الضبعي: قاؿ ابن حباف كاف جعفر من 
مذىبو،  الثقات في الركايات، غير أنو كاف ينتحل الميل إلى أىل البيتن كلم يكن بداعية إلى

كليس بين أىل الحديث من أئمتنا خبلؼ أف الصدكؽ المتقن إذا كانت فيو بدعة، كلم يكن 
 يدعو إليها االحتجاج بخبره جائز. انتهى.

كفي تهذيب التهذيب: كقاؿ جعفر الطيالسي: عن ابن معين سمعت من عبد الرزاؽ كبلما 
ذيك الذين أخذت عنهم ثقات فاستدللت بو على ما ذكر عنو من المذىب، فقلت لو: إف أستا

أصحاب سنة، فًممَّن أخذت ىذا المذىب ؟ فقاؿ: قدـ علينا جعفر بن سليماف فرأيتو فاضبل 
 حسن الهدم، فأخذت ىذا عنو. انتهى.

فقاؿ: أصحاب سنة، يعني ليسوا شيعة، فظهر أف الحميدم أيضا متهم في جرح جابر ال يقبل 
لرجعة، كأنو السبب في اتهاـ جابر، كذلك يؤكد قوؿ ابن قولو فيو، مع أف كبلمو ال يزيد إثبات ا

عدم: عامة ما قذفوه بو أنو كاف يؤمن بالرجعة، على أف نسبة القوؿ بالرجعة إليو ال يثبت بقوؿ 
 خصومو الذين يريدكف جرحو بو بسبب عداكة المذىب، كلو لم يكن جرحا في الواقع.

، حدثنا الحميدم، حدثنا سفياف قاؿ: عن مسلم، حدثنا سلمة بن شبيب ( :159قاؿ مقبل)ص
سمعت رجبل سأؿ جابرا عن قولو عز كجل: } فلما استيئسوا منو خلصوا نجيان قاؿ كبيرىم ألم 
تعملوا أف أباكم قد أخذ عليكم موعدان من اهلل كمن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح األرض 

[. فقاؿ جابر: لم يجئ 80ف:حتى يأذف لي أبي أك يحكم اهلل لي كىو خير الحاكمين { ]يوس
تأكيل ىذه اآلية. قاؿ سفياف: ككذب، فقلنا لسفياف: كما أراد بهذا ؟ قاؿ: إف الرافضة تقوؿ: إف 

يريد عليا  -عليا في السحاب، فبل نخرج مع من خرج من كلده حتى ينادم مناد من السماء 
ذب كانت في إخوة اخرجوا مع فبلف، يقوؿ جابر فذاؾ تأكيل ىذه اآلية، كك -أنو ينادم 

 يوسف.
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أف ىذا السند ال نعلمو، ركاه إلى سلمة بن شبيب، كلو كانت لو طريق  كالجواب كباهلل التوفيق:
 من عند غيره لكاف منظنة أف يشتهر، لشدة حرصهم على جرح جابر الجعفي.

يذكر  كىذا ابن حباف على شدة حرصو على جرح جابر كغيره من المخالفين البن حباف، لم
ىذه الركاية في كتاب المجركحين، كقد ذكر فيو جابرا، كركل فيو عن البخارم عن الحميدم، 

سمعت سفياف بن عيينة يقوؿ: جابر الجعفي يؤمن بالرجعة، كلم يذكر غير ىذا، فظهر أف سلمة 
بن شبيب تفرد بما ركاه عنو مسلم، كىو متهم في تفرده بهذه الركايات، ألنها لو كانت 

لكانت مشهورة بين أصحاب ابن عيينة، ألنو من أئمتهم، كألف جابرا من أئمة صحيحة 
الحديث، كللكبلـ فيو أىمية عظيمة عند سفياف بن عيينة، إذا كاف يرل تركو من كثرة حديثو، 

كإذا اشتهرت بين أصحاب ابن عيينة، اشتهرت بين الركاة عنهم. فكيف ال يركيها إال سلمة بين 
سفياف ؟! ككيف لم يركىا عن الحميدم غير سلمة، كالحميدم شيخ  شبيب عن الحميدم عن

 من كبار المحدثين كمشاىيرىم ؟!
ىذا كقد ذكرنا أف الحميدم أيضا متهم، فلو ركيت عنو من طريق غير سلمة بن شبيب فهو 

متهم بالتحامل على جابر بسبب عدكاة المذىب، كقد كجدت للحميدم ركاية تؤكد أنو متهم 
كذلك أف ابن حباف ركل في كتاب المجركحين في ترجمة يزيد بن أبي زياد، أخبرنا في الشيعة، 

الحسن بن سفياف، قاؿ: حدثنا حرملة بن يحيى، قاؿ: سمعت الشافعي يقوؿ: حدثنا ابن 
عيينة، قاؿ: حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن عازب 

ى اهلل عليو كآلو كسلم إذا افتتح الصبلة رفع يديو ((. قاؿ سفياف: فلما قاؿ: )) رأيت النبي صل
قدـ يزيد الكوفة سمعتو يحدث بهذا الحديث، كزاد فيو )) ثم لم يعد ((، فظننت أنهم لقنوه. 

 انتهى.
فهذا ذكره ابن حباف توصبل إلى تضعيف يزيد بدعول أنو تغير، كأنو صار في تلك الحاؿ يتلقن 

 في الركاية ىذه زيادة على ذلك، كقد ركاىا ابن أبيكلم يكن عنده 
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 حاتم من طريق الحميدم بزيادة من شأف ابن حباف أف يتمناىا، فلو كانت معركفة عنده ألثبتها.
( كلفظها: حدثنا عبد الرحمن،  43ص  1ذكرىا ابن أبي حاتم في كتاب الجرح كالتعديل ) ج 

ن أبي زياد بمكة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء بن نا الحميدم، نا سفياف، نا يزيد ب



عازب قاؿ: )) رأيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم إذا افتتح الصبلة رفع يديو ((. قاؿ 
سفياف: فلما قدمت الكوفة سمعتو يحدث بو، فزاد فيو )) ثم ال يعود ((، فظننت أنهم لقنوه، 

 بالكوفة، كقالوا لي: إنو قد تغير حفظو. انتهى.ككاف بمكة أحفظ منو يـو رأيتو 
فالحميدم متهم، بزيادة قولو: ككاف بمكة أحفظ منو يـو رأيتو بالكوفة، كقالوا لي: إنو قد تغير 

حفظو. ألنها لو كانت صحيحة عن سفياف لكانت مظنة أف تذكر في ركاية ابن حباف، الرتباطها 
 ، كحجة يحتجوف بها لطرح الزيادة.بالركاية ككونها متممة للمقصود كموضحة لو

ىذا كالزيادة التي ظن أنهم لقنوه ال كجو إلنكارىا، ألنها في المعنى حديث مستقل ال يخل 
حذفها بأكؿ الحديث، الذم ىو إثبات الرفع عند الدخوؿ في الصبلة، فبل يلـز أف يذكر قولو 

ة حديث مستقل، أما سكوتو عنو ثم ال يعود، ألف تركو ال يغير المعنى، فلهذا قلنا: إنو بمنزل
فلعلو عرؼ من أىل مكة التشدد في الرفع في جوؼ الصبلة، كأنو لو ركاه آلذكه أك اتهموه، 

فرجح السكوت عنو، فلما صار إلى الكوفة ركاه ألنو رآىم ينتفعوف بو، كلذلك فبل ينكر زيادة 
العجيب أف يتهم يزيد من  )) ثم لم يعد ((، كال كجو لدعول تغير حفظ يزيد بن أبي زياد، كمن

أجل ىذه الزيادة، كال يتهم الحميدم من أجل تلك الزيادة، كىي الزيادة التي لو صحت لكاف 
ينبغي ذكرىا، الرتباطها بما قبلها كشدة الحاجة إليها عندىم، فلذلك قلنا: إف الحميدم متهم 

سفياف تفسير جابر في زيادتها بقصد تضعيف يزيد بن أبي زياد، ىذا كلو صحت الركاية عن 
ٍيأىسيوا ًمٍنوي خىلىصيوا نىًجيِّا قىاؿى كىًبيريىيٍم أىلىٍم تػىٍعلىميوا أىفَّ أىبىاكيٍم قىٍد أىخىذى عىلىٍيكيٍم مى  ٍوثًقنا ًمنى اللًَّو }فػىلىمَّا اٍستػى

ري كىًمٍن قػىٍبلي مىا فػىرٍَّطتيٍم ًفي ييوسيفى فػىلىٍن أىبٍػرىحى اأٍلىٍرضى حىتَّى يىٍأذىفى ًلي أىبً  يػٍ ي أىٍك يىٍحكيمى اللَّوي ًلي كىىيوى خى
[ لما كانت حجة، ألف سفياف يكوف فسر كبلـ جابر بظنو كىو ال 80اٍلحىاًكًمينى { ]يوسف:

يكوف حجة على غيره، ألنو فسره بما ال يدؿ عليو من جهة اللغة من حيث زاد على ما يفهم 
 من الكبلـ في لغة العرب، كال
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ينة أف يتحامل على من يتهمو في مذىبو بما يسمونو الرفض، فقد ركم عن ابن يبعد من ابن عي
 عيينة ما يدؿ على أف ذلك ال يبعد منو.

(: نا صالح بن أحمد، نا علي  37ص  1أخرج ابن أبي حاتم في كتاب الجرح كالتعديل ) ج 
ؿ سفياف: لم بن المديني قاؿ: سمعت سفياف يقوؿ: ذىبت إلى زياد بن عبلقة... إلى قولو: قا

 نلق أحدا لقي مثل ما لقي زياد، لقي المغيرة بن شعبة، كلقي جرير بن عبد اهلل ... إلخ.
فهذا يدؿ على بيعد مذىب سفياف عن مذىب الشيعة، ألنهم ال يركف لحديث المغيرة ىذا 



المعنى، كإف كاف بعضهم قد يقبل حديث المتأكؿ الموافق في معناه، فهم ال يعتبركنو مفضبل 
 ى غيره، بحيث يقاؿ لمن لقيو: لم يلق أحدا مثل ما لقي، ككذا جرير.عل

( أنو قاؿ: ذات يـو ما بقي أحد أركل عن محمد  41ص  1ركل عنو ابن أبي حاتم في ) ج 
 بن المنكدرمني، فقيل لو: إبراىيم بن أبي يحيى. فقاؿ: إنما نريد أىل الصدؽ.

عمارة يركم عن الزىرم كعمرك بن  (: كنت إذا سمعت الحسن بن 44كركل عنو في ) ص 
دينار، جعلت إصبعي في أذني، فهذا يدؿ على تشدده على من يخالفو في المذىب، ألف 

 الحسن بن عمارة حنفي.
 ( عن علي بن المديني ما في أصحاب الزىرم أتقن من ابن عيينة. انتهى. 52كركل في ) ص 

 المائلين إلى النواصب. فهذا يؤكد بعده عن الشيعة، ألف الزىرم من العثمانية
 ( عن سفياف: جالست الزىرم كأنا ابن ستة عشر كثبلثة أشهر. انتهى. 34كركل في ) ص 

كأما ما في الركاية عنو أنو قاؿ: ككذب جابر إنما كانت في أخوة يوسف. فهذا تحامل كاضح 
راد بتأكيلها ألف قولو لم يجيء تأكيلها بعد، ليس فيو نفي نزكلها في أخوة يوسف، ألنو إنما أ

معنى يستفاد منها، ال سبب نزكلها كال صريح تنزيلها، كغير بعيد أف يكوف جابر أراد أف ملك 
 بني أمية ال بد أف يبقى إلى نهاية
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ألف شهر، فكاف الرأم عنده ترؾ الجهاد قبل ذلك، لئبل يتعرض العلماء كرجاؿ الدين للهلكة 
دكلة األموية، ككاف الرأم عنده انتظار موعد زكاؿ ملكهم دكف أف يحصل الغرض الذم ىو إزالة 

لتقـو دكلة آؿ محمد عند ذلك. فاالنتظار لذلك في رأيو يشبو انتظار ابن يعقوب القائل: } 
 فلن أبرح األرض حتى يأذف لي أبي أك يحكم اهلل لي {.

 عليو كآلو كيحتمل أنو أراد أنو ال يكوف الجهاد إال عند قياـ قائم من آؿ محمد صلى اهلل
كسلم، كأنو في انتظاره لو يشبو ابن يعقوب في االنتظار الذم تخلف عن العودة إلى أبيو كىو 
يؤسفو، كلكن ابن يعقوب يرل لنفسو العذر في ذلك، كىكذا جابر يرل لنفسو العذر في ترؾ 

هاد، أك الجهاد للظالمين ما لم يقم قائم من آؿ محمد صلى اهلل عليو كآلو كسلم يدعو إلى الج
يحدث أمر يوجب الجهاد كترؾ االنتظار، فكاف انتظار جابر للفرج كانتظار ابن يعقوب للفرج، 
ككاف انتظار جابر جائزا عنده للعذر كما جاز انتظار ابن يعقوب للعذر، ككاف حكم ىذا القياس 

 يعد من تأكيل اآلية عنده، ألنو يستفاد منها جملة، كاهلل اعلم.
عن مسلم حدثني سلمة، حدثنا الحميدم، حدثنا سفياف قاؿ:  :(  159قاؿ مقبل) ص 



سمعت جابرا يحدث بنحو من ثبلثين ألف حديث ما أستحل أف اذكر منها شيئا كأف لي كذا 
 ككذا. اىػ.

أف سند ىذا عن ابن عيينة غير صحيح عندنا كما مر، ثم لو صح فهو يدؿ على  كالجواب ::
دث عنو، ألنو في اعتقاده مبتدع داعية إلى بدعة في أف سفياف ابن عيينة ال يستجيز أف يح

اعتقاد سفياف، فهو يرل أنو ال يجوز التحديث عنو لهذه العلة، كنحن ال نقلد سفياف في ىذا، 
ألف التشيع ليس بدعة كالدعوة إليو ليست دعوة إلى بدعة، كالقوؿ بالرجعة إف صح عن جابر 

لنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم أك عن علي فهو محموؿ على أنو اعتمد ركاية في ذلك عن ا
عليو السبلـ اعتقد صحتها، كقد بيّْنا فيما مر أف القوؿ بها ال يخالف أصبل من أصوؿ الدين، 
فبل يجب أف يعتبر القائل بما مبتدعا، ألنو من كبار العلماء، فيحمل على السبلمة ألنو ال كجو 

 و بناء على مستند يراهللقطع بأنو قاؿ ذلك بدكف مستند. كإذا كاف قال
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صحيحا شرعيا فبل يسمى مبتدعا كإف كاف مخطئا، لقوؿ اهلل تعالى: } كىلىٍيسى عىلىٍيكيٍم جينىاحه ًفيمىا 
 [. فلهذا ال نرل رأم سفياف بن عيينة إف صح عنو ىذا الكبلـ.5أىٍخطىٍأتيٍم ًبًو { ]األحزاب:

( فقد أطاؿ الكبلـ في الميزاف على جابر  أما اإلماـ الذىبي ) ج (: 159قاؿ مقبل) ص 
 الجعفي.

أف مقببل تجنب إيراد كبلـ الذىبي في الميزاف، ألنو يصدؽ حكاية شرؼ الدين،  كالجواب ::
فباف أف مقببل قد كٌذب شرؼ الدين متعمدا للكذب عليو، ألنو كٌذبو كىو يعلم أنو صادؽ، 

 كتكذيب الصادؽ كذب.
قاؿ ابن حباف: كاف سبئيا من أصحاب عبد اهلل بن سبأ،   -ىبي أم الذ -كمما قاؿ  قاؿ مقبل:

 كاف يقوؿ: إف عليا يرجع إلى الدنيا. اىػ.
 قاؿ مقبل: كىذا يفسر ما تقدـ من أنو يؤمن بالرجعة.

أما تفسيره بأنو يقوؿ إف عليا يرجع إلى الدنيا فهو سائغ بالنسبة إلى  كالجواب كباهلل التوفيق:
 صح عنو القوؿ بالرجعة، ككبلـ ابن حباف دعول ال حجة لها.اشتقاؽ اسم الرجعة إف 

كأما قولو: كاف سبئيا، فبل نعلم أحدا قالو غير ابن حباف، كىو معركؼ بالمجازفة في جرح 
الشيعة، كىو متهم بالكذب، كقد أتهمو الذىبي نفسو كىو من أصحابو، فذكره في الميزاف كقاؿ 

رائفي: كأما ابن حباف فإنو يقعقع كعادتو، فقاؿ فيو: فيو في ترجمة عثماف بن عبد الرحمن الط
يركم عن قـو ضعاؼ أشياء، يدلسها عن الثقات حتى إذا سمعها المستمع لم يشك في 



كضعها، فلما كثر ذلك في أخباره ألتزقت بو تلك الموضوعات، كحمل عليو الناس في الجرح، 
 فبل يجوز عندم االحتجاج بو.

ك ابن حباف في ترجمتو شيئا كلو كاف عنده لو شيء موضوع ألسرع ثم قاؿ الذىبي: قلت: لم ير 
 بإحضاره، كما علمت أف أحدا قاؿ في عثماف بن عبد الرحمن ىذا
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ـٌ  أنو يدلس عن الهلكى، إنما قالوا يأتي عنهم بالمناكير، كالكبلـ في الرجاؿ ال يجوز إال لتا
 المعرفة تاـٌ  الورع. انتهى المراد.

يفيد أنو اتهمو، حيث لم يذكر شيئا موضوعا مما ادعاه، كعرض بو في قولو: ال  قلت: ىذا
يجوز إال لتاـ المعرفة تاـ الورع، يعني أنو قليل الورع، فدؿ ذلك على أنو قد اتهمو كما ال 

 يخفى على منصف.
 قاؿ بعضهم: إف الذىبي قد غمز ابن حباف في معرفتو كفي كرعو.

غير متعين حملو على الغمز في كبل األمرين، ألنو ال يخفى عليو أف كبلـ الذىبي  كالجواب ::
سعة اطبلع ابن حباف، كإنما يعني أف الكبلـ في الرجاؿ يحتاج صاحبو إلى أف يكوف جامعا بين  
كماؿ المعرفة ككماؿ الورع، فبل يكفيو أحدىما ألنها إف نقصت المعرفة أخطأ كإف نقص الورع 

 نو لم يجمع األمرين، ال بأنو لم يحصل لو أحدىما.تعدل، فهو قد غمز ابن حباف بأ
كقاؿ الذىبي في الميزاف في ترجمة أفلح بن سعيد المدني: كقاؿ ابن حباف: يركم عن الثقات 

 الموضوعات، ال يحل االحتجاج بو كال الركاية عنو بحاؿ.
. انتهى قاؿ الذىبي: قلت: ابن حباف ربما قصب الثقة، حتى كأنو ال يدرم ما يخرج من رأسو

 المراد.
كترجم لو الذىبي في الميزاف، فقاؿ في ترجمتو: كقاؿ اإلماـ أبو عمرك بن الصبلح، كذكره في 

طبقات الشافعية غلط الغلط الفاحش في تصرفو، كصدؽ أبو عمرك لو أكىاـ كثيرة يتبع ) كذا ( 
بو إسماعيل بعضها الحافظ ضياء الدين، كقد بدت من ابن حباف ىفوة فطعنوا فيو بها، قاؿ أ

األنصارم شيخ اإلسبلـ: سألت يحيى بن عمار عن أبي حاتم بن حباف ؟ فقاؿ: رأيتو كنحن 
أخرجناه من سجستاف كاف لو علم كثير كلم يكن لو كبير دين... إلى أف قاؿ الذىبي: قاؿ أبو 
إسماعيل األنصارم: سمعت عبد الصمد بن محمد يقوؿ: سمعت أبي يقوؿ: أنكركا على ابن 

قولو: النبوة العلم كالعمل، كحكموا عليو بالزندقة، كىجركه، ككتب فيو إلى الخليفة فأمر حباف 
 بقتلو، كسمعت غيره يقوؿ: لذلك أخرج إلى سمرقند. انتهى.
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ال شك أف ابن حباف كقع في صراع مع  كقاؿ المحقق لكتاب ابن حباف المجركحين كالضعفاء:
كل مكاف تواجدكا فيو، كىذا ىو التعليل الوحيد لتحاملو على   األحناؼ، ككاد لهم ككادكا لو في

أبي حنيفة ىذا التحامل الذم دفعو إلى أف يصنف فيو كتابين مطولين من أطوؿ كتبو، فقد 
صنف كتاب علل مناقب أبي حنيفة كمثالبو في عشرة أجزاء، ككتاب علل ما استند إليو أبو 

كتناكؿ أصحابو كمذىبهم في غيرىما من الكتب، حنيفة في عشرة أجزاء، كىذا بخبلؼ تناكلو 
كليس ىناؾ من سبب لهذه الحملة التي حملها ابن حباف على األحناؼ كإمامهم، سول 

العصبية... إلى أف قاؿ: فهو يلتـز الصحة فيما يقبلو من أخبار، إال في أبي حنيفة فهو يقبل فيو 
في الكتاب الذم بين يديك، كرماه ( أعظم ترجمة 1الثقات كالضعفاء كالوضاعين، كعقد لو )

 باألرجاء كالدعوة إليو، كاألخذ بالرأم، كإطراح السنة، كاإلماـ األعظم براء من ذلك. انتهى.
كقد مر في ابن حباف زيادة على ما ىنا كفي حاشية كتاب مقبل على قوؿ ابن حباف: كاف سبئيا، 

صنعاء، تظاىر باإلسبلـ من أجل أف قولو: سبئيا، نسبة إلى عبد اهلل ابن سبأ، كىو يهودم من 
يتوصل إلى أغراض لو، من إشعاؿ الفتن بين المسلمين كإفساد اإلسبلـ، كىو من الذين غلوا 

في علي عليو السبلـ، فبلغ ذلك عليا رضي اهلل عنو فطلبو ليقتلو فهرب إلى قرقيسا. انتهى 
 المراد.

ثلها في أىل الشاـ إذا صحت ىذه خرافة ال يعوؿ عليها، كيمكن أف يقاؿ م كالجواب ::
الدعاكم بدكف بينة، فيقاؿ: إنهم أسلموا كرىا بالسيف في عهد عمر، فلما قتل عثماف عرؼ 

معاكية بغضهم للمسلمين، كأنهم ال يبالوف بسفك دمائهم، لما في نفوسهم من البغض لهم، من 
ن كإشعاؿ نار الفتنة، حين افتتح المسلموف ببلدىم، كعرؼ أنهم ال يبالوف بتفريق كلمة المسلمي

فدعاىم لنصرتو على حرب أمير المؤمنين، كشق عصى المسلمين، فصادؼ عندىم استعدادا  
 كامبل، ألنهم يعرفوف معاكية حيث قد تولى عليهم من عهد عمر، فكاف أحب إليهم أف يتولى

__________ 
 ( في المخطوط: لهم. كلعل الصواب ما أثبت.1)
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[، 67لقوؿ اهلل تعالى: } اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بػىٍعضيهيٍم ًمٍن بػىٍعضو { ]التوبة:عليهم من غيره، 
كىذا أقرب إذا ادعيناه، لما حفو من القرائن،كما ارتكبوه من الجرائم، الدالة على عدـ المباالة 



 بحرمة اإلسبلـ.
 م، قلت: نورده بسنده.خبر مرض رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسل ( : 159قاؿ مقبل) ص 

( عن ابن الجوزم: أخبرنا عبد اهلل بن  361ص  1قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 
أحمد الخبلؿ، أنبأنا علي بن الحسين بن أيوب، أنبأنا أبو علي بن شاذاف، أنبأنا أبو الحسين 

لحسين بن علي بن محمد الزبير ) كذا (، حدثنا علي بن الحسن بن فضاؿ الكوفي، حدثنا ا
نصر بن مزاحم، حدثني أبي، حدثنا أبو عرفجة، عن عطية قاؿ: )) مرض رسوؿ اهلل صلى اهلل 
عليو كآلو كسلم المرض الذم توفي فيو، ككانت عنده حفصة كعائشة فقاؿ لهما: أرسبل إلى 
خليلي فأرسلتا إلى أبي بكر فجاء فسلم كدخل فجلس فلم يكن للنبي صلى اهلل عليو كآلو 

جة ثم قاـ فخرج، ثم نظر إليهما ثم قاؿ: أرسبل إلى خليلي فأرسلتا إلى عمر فجاء كسلم حا
فسلم كدخل كلم يكن للنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم حاجة فقاـ فخرج، ثم نظر إليهما فقاؿ: 

أرسبل إلى خليلي فأرسلتا إلى علي فجاء فسلم فلما جلس أمرىما فقامتا، فقاؿ: يا علي ادع 
أملى، ككتب علي كشهد جبريل، ثم طويت الصحيفة، فمن حدثكم أنو يعلم ما بصحيفة كدكاة ف

 في الصحيفة إال الذم أمبلىا أك كتبها أك شهدىا، فبل تصدقوه ((.
قاؿ مقبلعن ابن الجوزم: ىذا الحديث ال يصح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم فهو 

ىشيم، كأحمد كيحيى، كنصر بن مزاحم منقطع من حيث أف عطية تابعي، ثم قد ضعفو الثورم ك 
 قد ضعفو الدارقطني.

كقاؿ إبراىيم بن يعقوب: كاف نصر زائغا عن الحق مائبل، كأراد بذلك في الرفض، فإنو كاف 
 غاليا، ككاف يركم عن الضعفاء مناكير.

، أنو كاف يكفيو لرد الركاية ىذه أك بياف عدـ صحتها أف السند منقطع كالجواب كباهلل التوفيق:
 كلكن عداكتو للشيعة كبغضو لهم ال يدعو يسكت عن
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تضعيفهم كسبهم، كقد ذكرت ىذا للذب عنهم ال لتصحيح الركاية، فالسند منقطع كإذا لم 
تصح الركاية فبل يتعين الحمل على عطية كال على نصر، بل يحتمل أف السبب من الواسطة 

ر عطية كغير نصر بن مزاحم. أما عطية فبل الذم ركل عنو عطية، أك من أحد رجاؿ السند غي
نسلم أنو ضعفو الثورم كال ىشيم كال يحيى. أما الركاية عن سفياف كىشيم فهي مرسلة كال 

تصح، حتى تسند كيعرؼ رجاؿ السند كأنهم ثقات. كأما عن يحيى فبل نسلم صحتها، ألنها 
. كأما تضعيف أحمد فإف صح مرسلة كقد عارضتها ركاية ابن أبي حاتم أنو قاؿ في عطية: صالح



عنو فبل يجب تقليده، ألنو قد ظهر منو أنو يضعف بناء منو على إنكار الركايات التي تخالف 
اعتقاده، كما مر من تضعيفو ألبي الصلت الهركم بناء على ذلك، كىذا ظن منو ال يجب اتباعو 

ا، كىذا خطأ إذا لم فيو، كمثلو أبو حاتم، ألنو ينكر بعض الفضائل كيضعف راكيها من أجله
 تكن الركاية مخالفة للمعلـو المتيقن من الكتاب كالسنة.

ىذا كعطية قاؿ فيو ابن سعد في الطبقات: ثقة إف شاء اهلل، كقاؿ ابن جرير في ذيل المذيل 
أم من التابعين الذين ىلكوا في سنة  -( قاؿ فيو: منهم 95المطبوع في آخر تاريخو)ص

 نادة العوفي من جديلة قيس، كيكنى أبا الحسن.عطية بن سعد بن ج -( 111)
قاؿ ابن سعد: أخبرنا سعيد بن محمد بن الحسن بن عطية، قاؿ: جاء سعد بن جنادة إلى علي 
بن أبي طالب عليو السبلـ كىو بالكوفة فقاؿ: يا أمير المؤمنين إنو كلد لي غبلـ فسمو، فقاؿ: 

رج عطية مع ابن األشعث ىرب عطية إلى ىذا عطية اهلل، فسمي عطية ككانت أيمو ركمية، كخ
فارس ككتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أف ادع عطية، فإف لعن علي بن أبي طالب 

عليو السبلـ كإال فاضربو اربعمائة سوط، كاحلق رأسو كلحيتو، فدعاه كأقراه كتاب الحجاج كأبى 
(، 111لى أف قاؿ: توفي سنة )عطية أف يفعل، فضربو أربعمائة سوط كحلق رأسو كلحيتو... إ

ككاف كثير الحديث ثقة إف شاء اهلل، كمثل ىذا حكاه ابن حجر في تهذيب التهذيب عن ابن 
 سعد، كزاد عنو كلو أحاديث صالحة، كمن الناس من ال يحتج بو. انتهى.
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لى أنو من  قلت: كمعنى ىذا أف الراجح أنو ثقة، كقد أكثر عنو ابن كثير في تفسيره مما يدؿ ع
كبار العلماء في التفسير، كفي كتاب الجرح كالتعديل البن أبي حاتم ركل عنو األعمش، 

 كإسماعيل بن أبي خالد، كمسعر، كابن أبي ليلى، كقرة بن خالد سمعت أبي يقوؿ ذلك.
كفي أكؿ ترجمتو في تهذيب التهذيب ركل عنو ابناه الحسن كعمر، كاألعمش، كالحجاج بن 

بن قيس المبلئي، كمحمد بن جحادة، كمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أرطأة، كعمرك 
كمطرؼ بن طريف، كإسماعيل بن أبي خالد، كسالم بن أبي حفصة، كفراس بن يحيى، كأبو 

الجحاؼ، كزكريا بن أبي زائدة، كإدريس األكدم، كعمراف البارقي، كزياد بن خيثمة الجعفي، 
 كآخركف.

 بكر البزار: كاف يعده )كذا( في التشيع، ركل عنو جلة الناس.كفي آخر ترجمتو: قاؿ أبو 
 كقاؿ الساجي: ليس بحجة، ككاف يػيقىدّْـ عليا على الكل. انتهى.

قلت: يظهر أف السبب في تضعيفو ىو التشيع كما ركاه من الفضائل، فهم متهموف فيو 



 كخصوصا إذا كاف يػيقىدّْـ عليا على الكل، فإنو عندىم حينئذ رافضي.
ما ابن حباف فإنو لشدة حنقو عليو كبغضو لو، لجأ إلى كذبة غريبة يجرحو بها، كذكرىا مرسلة فأ

بدكف إسناد، فقاؿ: سمع من أبي سعيد الخدرم أحاديث، فلما مات أبو سعيد جعل يجالس 
الكلبي كيحضر قصصو، فإذا قاؿ الكلبي: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بكذا 

با سعيد، كيركم عنو، فإذا قيل لو: من حدثك بهذا ؟ فيقوؿ: حدثني أبو سعيد، فيحفظو، ككناه أ
فيتوىموف أنو يريد أبا سعيد الخدرم، كإنما أراد بو الكلبي، فبل يحل االحتجاج بو كال كتابة 

 حديثو إال على جهة التعجب، كمات عطية سنة سبع كعشرين كمائة. انتهى.
ضعفاء، كقد أكردتو ىنا لتعلم أف ابن حباف ال يوثق بو، نقلتو من كتابو كتاب المجركحين كال

 لشدة تحاملو على من يخالف مذىبو.
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قاؿ ابن حجر في ترجمة عطية: قاؿ ابن حباف في الضعفاء بعد أف حكى قصتو مع الكلبي 
بلفظ مستغرب فقاؿ: سمع من أبي سعيد أحاديث فلما مات جعل يجالس الكلبي، إلى آخر  

 حباف.كذبة ابن 
كزاد ابن حجر عن ابن حباف فقاؿ: ثم أسند إلى أبي خالد األحمر، قاؿ لي الكلبي، قاؿ لي 

 عطية كنيتك بأبي سعيد، فأنا أقوؿ حدثنا أبو سعيد. انتهى.
: حدثنا أبو سعيد ال نسلم صحتها، -أعني بزيادة فأنا أقوؿ  -قلت: ىذه الركاية بهذا اللفظ 
كذبتو، كلم يذكرىا ابن أبي حاتم في كتاب الجرح كالتعديل، كال بل ابن حباف متهم بها لتقوية  

البخارم في التاريخ الكبير، كالذم في كتاب الجرح كالتعديل عن أحمد أنو بلغو أنو كاف يأخذ 
فباف أنها موضوعة، كالمتهم بها ابن  -أعني بدكف الزيادة المذكورة  -التفسير من الكلبي فقط 

الميزاف في ترجمة أيوب بن عبد السبلـ: قاؿ ابن حباف: كأنو كاف حباف، كقد قاؿ الذىبي في 
زنديقا، يركم عن أبي بكرة، عن ابن مسعود: إف اهلل إذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل 

على حملتو. ركاه حماد بن سلمة كاف كذابا، قاؿ الذىبي: بئس ما فعل حماد بركايتو مثل ىذا 
عليو كآلو كسلم: )) كفى بالمرء إثما أف يحدث بكل ما سمع الضبلؿ، فقد قاؿ النبي صلى اهلل 

((. بل كال أعرؼ لو إسنادا عن حماد، فليتأمل ىذا فإف ابن حباف صاحب تشنيع كتشغب. 
 انتهى.

 يعني ينظر في صحة الركاية التي ركاىا ابن حباف، فإنو متهم فيها، ألنو صاحب تشينع بالباطل.
لجواب فيو، كقد ظهر أف المهم عند ابن الجوزم جرح ىذا كأما نصر بن مزاحم فقد مر ا



الشيعة ال اسقاط الركاية، لما ذكر من أنها مرسلة، كلعلو لو شاء لقاؿ: إف علي بن الحسن بن 
 فضاؿ مجهوؿ، فلم تثبت الركاية عن حسين بن نصر كأبيو كعطية.

هذيب كال كإنما قلت ذلك، ألني لم أجد لعلي بن الحسن ىذا ترجمة ال في تهذيب الت
الميزاف، كال لساف الميزاف، كال كتاب الجرح كالتعديل البن أبي حاتم كال غيرىا، فظهر أنو 

 مجهوؿ.
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كأما علي بن محمد بن الزبير فترجم لو الخطيب في تاريخو، كقاؿ: كاف ثقة، كعلي بن الحسين 
ف كال غيرىا، فظهر أنو بن أيوب لم أجده في تهذيب التهذيب كال الميزاف، كال لساف الميزا

مجهوؿ، فظهر أف الركاية ال تصح عن نصر كال عطية، كإنما حملوىا عليهما لحرصهم على 
 تضعيفهما، نًعىمى للركاية ىذه ما يقويها، كىي ركاية )) ادعوا لي حبيبي (( كتأتي إف شاء اهلل.

 كلكن ليس في آخرىا ذكر الصحيفة
 ليس من الحديث ظ، كإنما ىو من بعض الركاة.أما قولو:فمن حدثكم... إلخ، فهو مدرج 
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 [ قوؿ علي: بايع الناس ألبي بكر ...] 
قوؿ علي رضي اهلل عنو: )) بايع الناس ألبي بكر كأنا كاهلل أكلى باألمر  ( :160قاؿ مقبل)ص

منو كأحق، فسمعت كأطعت مخافة أف يرجعوا كفارا، يضرب بعضهم رقاب بعض بالسيف، ثم 
ناس عمر كأنا كاهلل أكلى باألمر كأحق، فسمعت كأطعت مخافة أف يرجعوا كفارا، يضرب بايع ال

بعضهم رقاب بعضهم بالسيف، ثم أنتم تريدكف أف تبايعوا عثماف إذا أسمع كأطيع...(( إلى آخر 
حديث المناشدة، كفيو: قاؿ: أكاف أحد غيرم حين سد أبواب المهاجرين كفتح بابي ؟ فقاـ 

باس. فقاال: يا رسوؿ اهلل سددت أبوابنا كفتحت باب علي ؟ فقاؿ رسوؿ اهلل عماه حمزة كالع
صلى اهلل عليو كآلو كسلم: ما أنا فتحت بابو، كال سددت أبوابكم، بل اهلل فتح بابو كسد 

ىذا حديث موضوع ال  -أم ابن الجوزم  -أبوابكم. فقالوا: اللهم ال ((... إلى أف قاؿ )ج(: 
يو، قاؿ ابن حباف: عامة ما يركيو ال ييتابع عليو ككانت أحاديثو مقلوبة، أصل لو، كزافر مطعوف ف

كقد ركاه عن رجل لم يسمو كلعلو الذم كضعو، قاؿ العقيلي: كقد حدثني بو جعفر بن محمد، 
قاؿ: حدثنا محمد بن حميد الرازم، كأسقط الرجل المجهوؿ، قاؿ: كىذا الحديث ال أصل لو 



 رعة كابن كارة أنهما كذبا محمد بن حميد.عن علي، كقد ذكرنا عن ابن ز 
( ىكذا: العقيلي، 361/ص1أما سنده فهو في الؤللئ المصنوعة )ج كالجواب كباهلل التوفيق:

حدثنا محمد بن أحمد الوراجيني، حدثنا يحيى بن المغيرة الرازم، حدثنا زافر، عن رجل، عن 
قاؿ: )) كنت على الباب يـو الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل عامر بن كاثلة الكناني، 

الشورل فارتفعت األصوات بينهم فسمعت عليا يقوؿ: بايع الناس ألبي بكر كأنا كاهلل أكلى 
 باألمر منو...(( إلخ.

أما زافر فإليك ترجمتو من كتاب الجرح كالتعديل البن أبي حاتم قاؿ فيو: زافر بن سليماف أبو 
عن الثورم، كشعبة، كابن جريح، كإسرائيل، سليماف األيادم القهستاني، سكن الرم، ركل 

كعبيد اهلل الوصافي، كأصبغ بن زيد، كأبي سناف الشيباني، ككرقاء كأبي بكر الهذلي، كجعفر 
 األحمر.
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ركل عنو يعلى بن عبيد، كالحسين بن علي الجعفي، كأبو النضر ىاشم بن القاسم، كعبيد اهلل 
مد بن سعيد األصبهاني، كعبد اهلل بن الجراح، كمحمد بن بن موسى، كىشاـ بن عبيد اهلل، كمح

مقاتل المركزم، كمحمد بن عبد اهلل بن أبي جعفر الرازم، كالحسين بن عيسى بن ميسرة، 
كالحسن بن عرفة، سمعت بعض ذلك من أبي كبعضو من قبلي، حدثنا عبد الرحمن، نا عبد اهلل 

 بي يقوؿ: زافر ثقة رأيتو.بن أحمد ) بن حنبل( فيما كتب إلي، قاؿ: سمعت أ
حدثنا عبد الرحمن، أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قاؿ: سمعت يحيى بن معين 

 يقوؿ: زافر بن سليماف ثقة، سمعت أبي يقوؿ: زافر بن سليماف محلو الصدؽ. انتهى.
م، كابن كترجمتو في الميزاف يفيد أنهم اختلفوا فيو، كمما قاؿ فيو: ركل عن ليث بن أبي سلي

جريح كطائفة، كعنو ابن معين كابن عرفة كخلق، كثقو أحمد كابن معين، ككاف يجلب الثياب 
 القوىية إلى بغداد.

 كقاؿ البخارم: عنده مراسيل ككىم.
 كقاؿ أبو داكد: ثقة صالح. انتهى المراد.

رة قد كأما قولو: كالصواب ما قاؿ يحيى بن المغيرة عن رجل فبل نسٌلم، ألف يحيى بن المغي
تيكلم فيو، ففي ترجمتو في تهذيب التهذيب قاؿ أبو حاتم: صدكؽ ثقة، كذكره ابن حباف في 

الثقات كقاؿ: يغرب، ثم قاؿ ابن حجر: كقاؿ مسلمة في الصلة: ليس بالقوم لو مناكير، أخبرنا 
 عنو أبو زيد المخزكمي. انتهى.



 فكيف يجعل حجة على ابن حميد مع احتماؿ أف الغلط منو ؟!
حمد بن حميد ترجم لو في تهذيب التهذيب كأفاد أف تبلميذه الذين رككا عنو أبو داكد، كم

كالترمذم كابن ماجة، كأحمد بن حنبل، كيحيى بن معين، كماتا قبلو، كعبد اهلل بن عبد الصمد 
بن أبي خداش كىو من أقرانو، كمحمد بن إسحاؽ الطاغاني، كمحمد بن يحيى الهذلي، كصالح 

دم، كأحمد بن علي األبار، كجعفر بن أحمد بن نصر، كالحسن بن علي بن محمد األس
 المعمرم، كعبد اهلل بن أحمد بن حنبل،
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كأبو بكر بن أبي الدنيا، كمحمد بن ىاركف الرؤياني، كالقاسم بن زكريا المطرز، كمحمد بن جرير 
 الطبرم، كعبد اهلل بن محمد البغوم، كآخركف.

 م من فاتو ابن حميد، يحتاج أف ينزؿ في عشرة آالؼ حديث.قاؿ أبو زرعة: الراز 
 كقاؿ عبد اهلل بن أحمد عن أبيو: ال يزاؿ بالرم علم ما داـ محمد بن حميد حيا.

قاؿ عبد اهلل: قدـ علينا محمد بن حميد حيث كاف أبي بالعسكر، فلما خرج قدـ أبي كجعل 
ـ ىاىنا فحدثهم بأحاديث ال يعرفونها، أصحابو يسألونو عنو ؟ فقاؿ لي: ما لهؤالء ؟ قلت: قد

قاؿ لي: كتبت عنو ؟ قلت: نعم، فأريتو إياه، فقاؿ: أما حديثو عن المبارؾ كجرير فصحيح، كأما 
حديثو عن أىل الرم فهو أعلم. كساؽ ابن حجر في ىذا المعنى حتى قاؿ: كقاؿ ابن أبي 

علي بن الحسين بن الجنيد عن خيثمة سئل ابن معين فقاؿ: ثقة ال بأس بو، رازم كٌيس، كقاؿ 
بن معين: ثقة، كىذه األحاديث التي يحدث بها ليس ىو من قبلو، إنما ىو من قبل الشيوخ 

الذين يحدث عنهم، كقاؿ أبو العباس بن سعيد: سمعت جعفر بن أبي عثماف الطيالسي يقوؿ: 
 ابن حميد ثقة. انتهى المراد.

 فالجواب::كابن كارة أنهما كٌذبا محمد بن حميد. كقد ذكرنا عن أبي زرعة  كأما قوؿ ابن حباف:
أنو حكى ذلك في كتاب المجركحين، في قصة يذكر فيها أنهما قاال ألحمد بن حنبل: يا أبا 
عبد اهلل رأيت محمد بن حميد ؟ قاؿ: نعم. قاؿ: كيف رأيت حديثو ؟ قاؿ: إذا حدث عن 

مثل إبراىيم بن المختار كغيره أتى العراقيين يأتي بأشياء مستقيمة، كإذا حدث عن أىل بلده 
بأحاديث ال تعرؼ، ال تدرم ما ىي. قاؿ: فقاؿ أبو زرعة كابن كارة: صح عندنا أنو يكذب، 

 قاؿ: فرأيت أبي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. انتهى.
فقد ظهر سبب تكذيبهما لو، كىو أنو يركم عن أىل بلده أشياء ال يعرفها أحمد، لكنو قد تقدـ 

 ن أحمد أنو قاؿ: كأما حديثو عن أىل الرم فهو أعلم.ع
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فهذه الركاية ضعيفة عن أحمد، لمخالفتها الركاية السابقة، ألف الركاية السابقة تدؿ على أنو 
حملو فيما ركاه عن أىل بلده على أنو أعلم. فبل كجو إلنكاره، فكيف ينفض يده بناء على قوؿ 

إنما حكما عليو بالكذب بناء على أف ركايتو عن أىل بلده منكرة ؟! أبو زرعة كابن كارة، كىما 
كأحمد ال يراىا منكرة. فكيف يقلدىما في ىذا كىو يرل أنهما بنياه على أصل فاسد ؟! فركاية 

 ابن حباف ىذه ضعيفة.
كال يخفى أنو متهم في جرح من يخالفو في المذىب، كأنو كغيره من أصحابو يتطلبوف جرح من 

فضائل كيتعنتوف عليو، كيجلبوف عليو التهم بقدر ما يستطيعوف، كإذا ركم لهم فيو سبب يركم ال
 تضعيف أك جرح سارعوا إلى قبولو بدكف تثبت.

كلذلك فينبغي التأكد فيما قالوه كما رككه، من ذلك ما ركم عن أبي زرعة أنو قاؿ: كيًتب إلي 
رة، فيو أحاديث ركاه شبابة عن من بغداد بنحو من خمسين حديثا، من حديث ابن حميد منك

شعبة، حٌدث بو عن إبراىيم بن المختار، عن شعبة، فهذه الحكاية تحتمل اإلرساؿ كتحتمل 
 الغلط.

أما اإلرساؿ فإف الكتاب إذا كاف أبو زرعة قبلو اعتماد على خبر الرسوؿ أنو كتاب فبلف، 
 ؿ.فالرسوؿ مجهوؿ كالركاية مرسلة، إلسقاط الواسطة الذم ىو الرسو 

كإف كاف اعتمد على ظنو في نسبة الخط، فيحتمل الغلط بمشابهة الخط، كالغلط باالعتماد 
على قرائن كاذبة، يظن بسببها أف الخط خط فبلف. مع أف الذم نسب إليو الكتاب مجهوؿ، 
كقد يكوف كذب على محمد بن حميد، توصبل إلى جرحو أك تضعيفو، فكيف نعتمد نحن على  

أك نعتمد على ظن أبي زرعة كلعلو غالط فيو، أك متكل على خبر كتاب مجهوؿ صاحبو؟ 
 الرسوؿ، كىو غير مذكور كىو مجهوؿ.

كتوثيق من قد عرؼ محمد بن حميد كأخذ عنو أكلى من جرح من لم يعرفو، كإنما نظر في 
الحديث الذم يركل عنو أك يركيو ىو. كقد تقدـ أف يحيى بن معين ممن أخذ عنو كأنو كثقو، 

ؿ: ىذه األحاديث التي يحدث بها ليس ىو من قبيلو، إنما ىو من قبل الشيوخ الذين كأنو قا
 يركم عنهم، فقد كثقو كدفع شبهة من ضعفو.
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فظهر أف ركايتو أرجح من ركاية يحيى بن المغيرة، الذم زاد في السند رجبل مجهوالن، كلم يزده 
 ابن حميد.

( كما بعدىا بسند 113/ص3تاريخ ابن عساكر )جىذا كالحديث في ترجمة اإلماـ علي من 
( بسنده 118آخر، كفيو في ذكر سد األبواب فقاـ عمو، كلم يذكر العباس ثم ذكره في )ص

 عن يحيى بن المغيرة الرازم، أنبأنا زافر عن رجل ... إلخ السند كالحديث.
آلخر عن زافر ( كبلـ العقيلي في سنده، كسنده ا120كما ذكره العقيلي، كذكره بعده في )ص

 عن الحارث.
( بسند آخر فقاؿ: أخبرنا أبو طاىر محمد بن علي 88كأخرجو ابن المغازلي في المناقب)ص

بن محمد البيع البغدادم، أخبرنا أبو أحمد عبيد اهلل بن محمد بن أحمد أبي مسلم الفرضي، 
جعفر بن حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد المعركؼ بابن عقدة الحافظ، حدثنا 

محمد بن سعيد األحمسي، حدثنا نصر كىو ابن مزاحم، حدثنا الحكم بن مسكين، حدثنا أبو 
الجاركد، كابن طارؽ عن عامر بن كاثلة، كأبو ساساف، كأبو حمزة، عن أبي إسحاؽ السبيعي، 

عن عامر بن كاثلة، قاؿ: كنت مع علي عليو السبلـ في البيت يـو الشورل فسمعت عليا يقوؿ 
 الحٌتجن عليكم... إلخ، فذكره بطولو.لهم: 

كاأللفاظ في حديث المناشدة فيها بعض اختبلؼ، كفي ىذا سد األبواب كفتح باب علي، 
 كليس فيو ذكر عمو.

( بسند آخر من طريق ابن 1كأخرجو المؤيد باهلل أحمد بن الحسين عليو السبلـ في أماليو )
الزبيرم أبو الفضل النجار قراءة عليو،  عقدة، فقاؿ: حدثنا القاضي أبو الفضل زيد بن علي

قاؿ: حدثنا أبو محمد عبد اهلل بن بشر بن مجالد بن نصر البلخي، قاؿ: أخبرنا أبو العباس 
أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الكوفي، قاؿ: حدثنا مرثد بن الحسن بن مرثد بن باكر أبو 

قاؿ: أخبرنا كامل بن العبلء،  الحسن الكاىلي الطبيب، قاؿ: حدثنا خالد بن يزيد الطبيب،
 قاؿ: أخبرنا جابر بن يزيد، عن عامر

__________ 
 (.25)113( األمالي /1)
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بن كاثلة، قاؿ: )) كنت على الباب يـو الشورل كحضرىم عبد اهلل بن عمر فسمعت عليا عليو 
عت، كيريدكف السبلـ يقوؿ: بايع الناس أبا بكر فسمعت كأطعت، ثم بايعوا عمر فسمعت كأط



أف يبايعوا عثماف إذان أسمع كأطيع، كلكني محتج عليكم... (( إلخ. ذكره بطولو مع بعض 
اختبلؼ في بعض األلفاظ، كفيو سد األبواب كلم يذكر عمو، بل قاؿ فيو: كأمر نبيو بسد أبواب 

 المهاجرين من القرابة كغيرىم، كأخرجهم منو غيرم. كلم يذكر عمو الحمزة كال العباس.
( كما بعدىا بسنده عن زافر بن سليماف، حدثنا 16/ص1كركاه صاحب فرائد السمطين )ج

الحارث بن محمد، عن أبي الطفيل عامر بن كاثلة، كفيو سد األبواب كفتح باب علي، كفيو 
 حتى قاـ إليو عماه حمزة كالعباس... إلخ.

من الحارث، ثم سمعو نعم يمكن أف يكوف زافر ركاه أكالن عن رجل سمعو منو قبل أف يسمعو 
من الحارث فركاه عنو، فبل تعارض بين السندين، كما أنو يمكن أف العباس حين ىاجر كإف 

تأخرت ىجرتو كاف لو بيت عند المسجد كما قد ركم ما يفسد ذلك، ففتح لو بابا إلى 
المسجد رجاء أف يأذف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم في بقائو كما أذف لعلي فأمره 

 فسٌده، فقاؿ لو ذلك، كما قاؿ لو حمزة، يـو سد األبواب.
كليس في الركاية ما يدؿ على أف الحمزة كالعباس قاال ذلك في كقت كاحد، كال مانع أف يتفق 
للعباس مثل ما كقع لحمزة لكوف كل منهما عمو صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كأما قوؿ العقيلي: 

قوؿ ال نرل تقليده فيو، بل نرل أف المناشدة ثابتة في كىذا الحديث ال أصل لو عن علي، فهو 
 الجملة لتعدد طرقها.

( حاكيا عن أبي الحسن 341/ص1كيؤكد ذلك ما ركاه السيوطي في الؤللئ المصنوعة )ج
شاذاف الفضلي، حدثنا أبو الحسن بن صفوة، حدثنا الحسن بن علي بن محمد العلوم 

دثنا إسحاؽ بن إبراىيم التيمي، حدثنا محل الضبي، الطبرم، حدثنا أحمد بن العبلء الرازم، ح
عن إبراىيم النخعي، عن علقمة، عن أبي ذر، قاؿ علي يـو الشورل: )) أنشدكم باهلل ىل فيكم 

من ردت عليو الشمس غيرم حين ناـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كجعل رأسو في 
 حجرم حتى غابت الشمس،
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لي: صليت العصر ؟ قلت: اللهم ال. فقاؿ: اللهم ارددىا عليو فإنو كاف في فانتبو فقاؿ يا ع
 طاعتك كطاعة رسولك ((. انتهى.

 كىذا الخصلة مذكورة في ركاية ابن المغازلي.
 1، ط 35ص  3كأخرج ابن عبد البر في االستيعاب، في حرؼ العين، في القسم األكؿ ) ج، 

ثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا أحمد بن ىجرية ( بعض المناشدة فقاؿ: حد 1328سنة 



زىير، قاؿ: حدثنا عمرك بن حماد القتاد، قاؿ: حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم األزدم، عن معركؼ 
بن خربوذ، عن زياد بن المنذر، عن سعيد بن محمد األزدم، عن أبي الطفيل قاؿ: لما احتضر 

الرحمن بن عوؼ كسعد، فقاؿ لهم عمر جعلها شورل بين علي كعثماف كطلحة كالزبير كعبد 
علي: أنشدكم اهلل ىل فيكم أحد آخى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم بينو كبينو إذ آخى 

 بين المسلمين غيرم؟ قالوا: اللهم ال. انتهى.
) ش ( أم: الشوكاني كقاؿ في الميزاف: ىذا خبر منكر غير صحيح كحاشا أمير  قاؿ مقبل:

 المؤمنين من قوؿ ىذا.
أنو عندنا غير منكر، ألنو أحق باألمر كأكلى بو، بدليل حديث المنزلة كحديث  فالجواب ::

الغدير كغير ذلك، كإنما أنكره الذىبي بناء على اعتقاده في أبي بكر كعمر، ككذلك قولو: 
 كحاشا أمير المؤمنين.

ة يجل قدر كقاؿ العبلمة عبد الرحمن المعلمي: في ىذا الخبر احتجاجات ركيك كقاؿ مقبل:
 أمير المؤمنين علي عنها، كإنما تناسب عقوؿ الجهلة.

ص  1أف المحاجة للخصم تكوف بما يلتزمو، كقد ركل البخارم في صحيحو ) ج  كالجواب ::
( في خبر السقيفة احتجاج أبي بكر بقولو: ىم أكسط العرب دارا، كأعربهم أحسابا،  194

ـ بمناقبو كفضائلو، كما لو من أسباب الشرؼ فكيف يكوف احتجاج أمير المؤمنين عليو السبل
! فلماذا ال يرد حديث  كقوة اإلتصاؿ برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم احتجاجا ركيكا ؟!

البخارم في السقيفة، كفيو عن عمر أنو قاؿ ألبي بكر: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا كخيرنا 
فاعتبر اإلتصاؿ برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو  كأحبنا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم،

 كسلم
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في قولو: كأحبنا إلى رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كاعتبر الحب. فكيف ال يحتج عليهم 
أمير المؤمنين كيسلك في احتجاجو ىذه الطريقة المعتبرة عندىم ؟! فيبين اختصاصو برسوؿ 

، كيبين مالو من اتصاؿ كمن دالئل الحب ككيف ال يذكر أسباب اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم
الشرؼ التي بها تعرؼ العامة أنو أىل للخبلفة، كما ذكرىا أبو بكر في جوابو على األنصار في 

( ؟! حيث احتج األنصار فأجاب عنهم أنهم أىل لما  27ص  8ركاية أخرل في البخارم ) ج 
إال لهذا الحي من قريش، ىم أكسط العرب نسبا كدارا، ذكركه من الخير، كلن يعرؼ ىذا األمر 

فبل ركاكة في بياف جمعو ألسباب الشرؼ التي بها يعرفوف أىليتو للوالية، كيعترفوف إف أنصفوا 



 أنو أكلى من غيره.
 
- - - 
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 [ حديث: )) كانت راية رسوؿ اهلل يـو أحد مع علي ... ((] 
اية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو أحد مع علي خبر كانت ر  ( : 163قاؿ مقبل) ص 

 بن أبي طالب ككانت راية المشركين مع طلحة بن أبي طلحة.
( ابن عدم  364ص  1قلت: ننقل الحديث بسنده قاؿ السيوطي في الؤللئ المصنوعة ) ج 

الميزاف كفي لساف  -حدثنا إسحاؽ بن إبراىيم المنجنيقي، حدثنا ابن مهراف، حدثنا مكحوؿ 
حدثنا عبد الرحمن بن األسود، عن محمد بن عبيد اهلل بن أبي رافع، عن أبيو، عن  -مخوؿ 

جده قاؿ: كانت راية رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو أحد مع علي كراية المشركين مع 
قاؿ طلحة بن أبي طلحة. فذكر خبرا طويبل كفيو: )) كحمل راية المشركين سبعة كيقتلهم علي، ف

جبريل: يا محمد ما ىذه ) كذا ( المواساة؟ فقاؿ النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: أنا منو كىو 
 مني، ثم سمعنا صائحا في السماء يقوؿ: ال سيف إال ذك الفقار كال فتى إال علي ((.

عبيد رافضي يحدث بالموضوعات، ثم قاؿ السيوطي: يحيى بن سلمة بن كهيل، عن أبيو، عن 
ابن عباس قاؿ: صاح صائح يـو أحد ال سيف إال ذك الفقار كال فتى إال علي.  عكرمة، عن

 يحيى متركؾ.
قلت: ال نسٌلم كقد مر الجواب فيو، قاؿ السيوطي: عمار بن أخت سفياف، عن طريف 

الحنظلي، عن أبي جعفر محمد بن علي قاؿ: )) نادل مناد من السماء يـو بدر يقاؿ لو: 
 فقار كال فتى إال علي ((. عمار متركؾ.رضواف، ال سيف إال ذك ال

قاؿ السيوطي: كبل بل بل ثقة، ثبت حجة من رجاؿ مسلم، كأحد األكلياء األبداؿ، كالمصنف ) 
 أم: ابن الجوزم ( تبع ابن حباف في تجريحو كقد رد عليو. انتهى.

ه قلت: ىذا مما يلفت نظر المنصف لئبل يغتر بمجازفة ابن حباف كابن الجوزم، كقد رما
الذىبي أعني رمى ابن حباف بالمجازفة في ترجمة حجاج بن أرطاة في الميزاف لما تكلم فيو ابن 

 حباف فقاؿ: تركو ابن المبارؾ، كيحيى القطاف، كابن معين كأحمد.
 قاؿ الذىبي: كذا قاؿ ابن حباف، كىذا القوؿ فيو مجازفة. انتهى.
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كاالجتراء في ترجمة سويد بن عمرك فقاؿ: كأما ابن كرماه الذىبي في الميزاف أيضا باإلسراؼ 
حباف فأسرؼ كاجترأ، فقاؿ: كاف يقلب األسانيد كيضع على األسانيد الصحاح المتوف الواىية. 

 انتهى.
قاؿ مقبل عن ابن الجوزم عقيب حديث يـو أحد المذكور آنفا: ىذا حديث ال يصح كالمتهم 

 بو عيسى بن مهراف.
 ديث موضوعة كىو محترؼ في الرفض. انتهى.قاؿ ابن عدم: حدث بأحا

كذا محترؼ بالفاء، كىو في الميزاف محترؽ بالقاؼ، ككذا في لساف الميزاف. كأكرد الحديث 
 كالسند في ترجمتو ثم قاؿ: كثقو محمد بن جرير.

( فقاؿ: حدثنا أبو   17قلت: كأخرج للحديث شاىدا في تاريخو في الجزء الثالث صفحة ) 
نا عثماف بن سعيد، قاؿ: حدثنا حباف بن علي، عن محمد بن عبيد اهلل بن كريب، قاؿ: حدث

أبي رافع، عن أبيو، عن جده قاؿ: )) لما قتل علي بن أبي طالب أصحاب األلوية أبصر رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم جماعة من مشركي قريش فقاؿ لعلي: احمل عليهم، فحمل 

د اهلل الجمحي، قاؿ: ثم أبصر رسوؿ اهلل جماعة من عليهم ففرؽ جمعهم كقتل عمر بن عب
مشركي قريش فقاؿ لعلي: احمل عليهم، فحمل عليهم ففرؽ جماعتهم كقتل شيبة بن مالك 

أحد بني عامر بن لؤم فقاؿ جبريل: يا رسوؿ اهلل إف ىذه للمواساة؟ فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل 
أنا منكما. قاؿ: فسمعوا صوتا ال سيف إال عليو كآلو كسلم: إنو مني كأنا منو. فقاؿ جبريل: ك 

 ذك الفقار كال فتى إال علي ((. انتهى.
( بسند آخر عن حباف عن محمد بن عبيد اهلل بن  257ص  1كركاه في فرائد السمطين ) ج 

أبي رافع، عن أبيو، عن جده. كأفاد المعلق عليو أنو أخرجو أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل، 
(، كابن عساكر تحت  50/ الورؽ 1ة أبي رافع من المعجم الكبير ) ج كالطبراني في ترجم

 (. 149ص  1( من ترجمة أمير المؤمنين عليو السبلـ من تاريخ دمشق ) ج  215الرقم ) 
(، كركاه ىناؾ في ترجمة اإلماـ علي  168، كص 167قلت: ىو في الطبعة الثانية في ) ص 

 ن عبد اهلل قاؿ: ))من تاريخ ابن عساكر بسند آخر عن جابر ع
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جاء علي إلى النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم يـو أحد فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم: اذىب. فقاؿ جبريل: ىذه كاهلل المواساة يا محمد. فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 



 .كسلم: يا جبريل إنو مني كأنا منو. قاؿ جبريل: كأنا منكما ((
كذكر المحقق ركاية أحمد بن حنبل في كتاب الفضائل بسندىا عن حباف بن علي ... إلخ، 

كركاية الطبراني عن حباف بن علي ... إلخ، ثم ذكر لو شاىدا من كتاب الفضائل فقاؿ: كركاه 
( من فضائل أمير المؤمنين من كتاب الفضائل قاؿ: ككتب إلينا  242أيضا في الحديث ) 

 ] مطين [ يذكر أف سويد بن سعيد حدثهم قاؿ: حدثنا عمرك بن ثابت، عن محمد بن عبد اهلل
] محمد بن [ عبيد اهلل بن أبي رافع، عن أبيو، عن علي عليو السبلـ قاؿ: )) لما كاف يـو أحد 

كٌفر الناس قلت: ما كاف النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم ليفر فحملت على القـو فإذا أنا 
عليو كآلو كسلم، فقاؿ جبريل: إف ىذه لهي المواساة. فقاؿ النبي صلى  برسوؿ اهلل صلى اهلل

 اهلل عليو كآلو كسلم: إنو مني كأنا منو. فقاؿ جبرئيل: كأنا منكما ((. انتهى.
كالحديث لفصولو شواىد كثيرة، كقد قربها محقق ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر 

(، كىناؾ  159ص  1علي عليو السبلـ في ) ج  فراجعو، كىناؾ بحث في أف الراية كانت مع
سند عمار بن محمد نادل مناد من السماء يـو بدر ال سيف إال ذك الفقار، سنده من ابن 

 عساكر إلى محمد بن علي الباقر عليو السبلـ.
كإنما تنفل النبي صلى اهلل عليو كآلو  -يعني: أرسلو الباقر  -قاؿ ابن عساكر: ىذا مرسل 

 قار يـو بدر، ثم كىبو بعبد ذلك لعلي.كسلم ذا الف
قلت: إف صح ىذا فبل يمتنع أف عليا كاف أخذه في المعركة فصار يضرب بو قبل أف تجمع 

الغنائم، ثم لما كضعت الحرب أكزارىا سلمو مع الغنائم فتنفلو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
مقبوؿ، ألنا نثق أنو ال يجازؼ  كسلم ثم كىبو بعد ذلك لعلي فصار ملكو، كمرسل الباقر عندنا

 كال يتساىل في القبوؿ.
( بسند آخر عن علي عليو السبلـ،  252، كص 251ص  1كركاه في فرائد السمطين ) ج 

كركاه بسند آخر عن ابن إسحاؽ أنو سيًمع في ذلك اليـو يعني: يـو أحد كىاجت ريح فسيًمع 
 مناد يقوؿ:
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  فتى إال عليال سيف إال ذك الفقار ... كال
 فإذا ندبتم ىالكا ... فابكوا الوفي كأخو الوفي

 
 )كذا(.



 (.346قاؿ المحقق: كركاه أيضا في كتاب بشارة المصطفى قبل ختامو بثبلثة أحاديث صفحة)
 قلت: ذلك السند كالركاية كقاؿ فيها:

 فأبكوا الوفي أخا الوفي
 كلعل المراد حمزة عليو السبلـ.

 [ بلغةطعن مقبل في نهج الب] 
( في نهج الببلغة كنقل كبلـ المقبلي، ثم نقل كبلـ الذىبي، 162ىذا كقد تكلم مقبل في)ص

كلكوف المسألة قد سبقت فيها جوابات للزيدية كاإلمامية كفيها كتاب مستقل ككتاب آخر 
 مستقل.

كفي أكؿ شرح نهج الببلغة البن أبي الحديد كبلـ مفيد، ككذلك أكؿ تعليق اإلماـ محمد 
 ه.عبد

كالجواب في ىذا البحث يطوؿ جدا، فقد رجحت فيو اإلحالة على الجوابات الحاضرة 
كالموجودة في المكاتب كاألسواؽ، منها الكتاب المسمى: نهج الببلغة لمن، كمنها الكتاب 

 المسمى: مصادر نهج الببلغة.
يو عداكة أما كبلـ مقبل كأسياده في الرضي كالمرتضى فبل يلتفت إليو، ألف الذم جرىم إل

المذىب كالتعصب، كركاية الرضي لنهج الببلغة الذم يسوءىم ما فيو، كاعتبار المرتضى رافضيا 
بل كالرضي، كليس لهم مستند لجرحهما كال لرميهما بالوضع كإنما اعتمدكا على مخالفتهما 

ؿ لمذىبهم الباطل، كركايتهما لما ينكركف كىم للحق كارىوف، فأشبهوا أىل الكتاب الذين قا
بٍػتيٍم كىفىرً  ٍرتيٍم فػىفىرًيقنا كىذَّ يقنا اهلل تعالى فيهم: } أىفىكيلَّمىا جىاءىكيٍم رىسيوؿه ًبمىا الى تػىٍهوىل أىنٍػفيسيكيمي اٍستىٍكبػى

 [.87تػىٍقتػيليوفى { ]البقرة:
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 [ حديث: )) أنا كىذا حجة اهلل ... ((] 
لنبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فرأل قوؿ أنس رضي اهلل عنو: كنت عند ا (168قاؿ مقبل: )ص

عليا مقببل فقاؿ: )) أنا كىذا حجة اهلل على أمتي يـو القيامة ((. )ج( أم ابن الجوزم ىذا 
حديث موضوع، كالمتهم بوضعو مطر، قاؿ أبو حاتم: ابن حباف يركم الموضوعات عن 

 األثبات، فبل يحل الركاية عنو.
واب في مطر بما يكفي، كمر الجواب في ابن حباف، :: كباهلل التوفيق قد مر الج كالجواب

كتقليدي المجازؼ مجازفة كقد مر أنو مجازؼ متجرئ، كىو يجرح ركاة الفضائل دفاعا عن 



 مذىبو.
كقد ذكر الذىبي في الميزاف في ترجمة عبد اهلل بن أبي داكد أنو ال يقبل قوؿ األعداء بعضهم 

ككيف يقبل دعول النواصب أف أحاديث في بعض، فكيف يقبل جرح أعداء الشيعة لهم؟ 
 الفضائل موضوعة ؟ كىم يدعوف ذلك دفاعا عن مذىبهم.

كالحديث أخرجو الذىبي في ميزانو في ترجمة مطر قاؿ: كتب إلي من المدينة النبوية الطواشي 
محسن رئيس الخداـ، أنبأنا بن ركاح، أنبانا السلفي، أنبأنا أبو مطيع، أنبأنا أبو سعيد الحافظ 

( حدثنا شعيب بن أحمد الحنبلي، حدثنا علي بن 1ثنا محمد بن أحمد القاسم الدىستاني،)حد
المثنى، حدثنا عبيد اهلل بن موسى، حدثني مطر، عن أنس قاؿ: كنت عند النبي صلى اهلل عليو 

 كآلو كسلم فرأل عليا مقببل فقاؿ: )) يا أنس ىذا حجتي على أيمتي يـو القيامة ((.
( حدثنا عبد الرحمن بن 2باطل. كلو سند آخر، فقاؿ ابن زيد أف البجلي)قاؿ الذىبي: ىذا 

سراج، حدثنا عبيد اهلل بن موسى، عن مطر، عن أنس قاؿ: كنت جالسان مع النبي صلى اهلل عليو 
 كآلو كسلم إذ أقبل علي فقاؿ النبي صلى اهلل عليو

__________ 
 ( في نسخة الدىشتاني.1)
 ( في نسخة البلخي.2)
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كآلو كسلم: يا أنس من ىذا؟ قلت: علي بن أبي طالب. فقاؿ: )) يا أنس أنا كىذا حجة اهلل 
 على خلقو ((.

ثم قاؿ الذىبي بعد حديث زاده المتهم بهذا كما قبلو مطر، فإف عبيد اهلل ثقة شيعي، كلكنو أًثم 
 بركاية ىذا اإلفك. انتهى.

ن ثقات الشيعة، فظهر أف الحديث ثابت عن كىذا يفيد ثبوت الحديث عن مطر، كقد مر أنو م
 رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم كإف سماه الذىبي إفكا، كنقوؿ للذىبي كأضرابو:

 نقوؿ لكم ىاتوا لنا الشهد صافيا ... كقولوا لنا ىذا أيجاجه كعلقم
 سنشربو كالحمدهلل سائغا ... كنترؾ ما قلتم كباالن عليكم

 
( في ترجمة محمد بن األشعث الطائي 88/ص2ي تاريخو )جكالحديث أخرجو الخطيب ف

فقاؿ: أخبرني عبد العزيز بن علي الوراؽ، قاؿ نبأنا محمد بن إسماعيل الوراؽ إمبلء قاؿ: نبأنا 



أبو الحسن محمد بن األشعث بن أحمد بن محمد بن العباس الطائي المركزم، قدـ علينا 
سنجي، قاؿ نبأنا علي بن المثنى الطهوم، للحج، قاؿ نبأنا الحسين بن محمد بن مصعب ال

قاؿ نبأنا عبيد اهلل بن موسى، قاؿ حدثني مطر بن أبي مطر، عن أنس بن مالك قاؿ: كنت عند 
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم فرأل عليا مقببلن فقاؿ: )) أنا كىذا حجة على أيمتي يـو القيامة 

 ((. انتهى.
فليراجع ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر  كمن أراد اإلزدياد من تخريج الحديث

 ( من الطبعة الثانية.273/ص2كتحقيقها )ج
كبهذا الحديث كالحديث الذم بعده كما أشبههما من الموضوعات  ( :168قاؿ مقبل )ص

استدؿ غبلة الشيعة على أف قوؿ علي رضي اهلل عنو حجة، كأنو معصـو ال يجوز مخالفة قولو، 
قر من أف يشتغل بالجواب عنهما، ككفى بهما دليبلن على سخافة عقوؿ كىذاف القوالف أح

الرافضة القائلين بهما، كيف كجمهور األيمة لم يقولوا بحجية إجماع الخلفاء األربعة، فضبل عن 
 قوؿ أمير المؤمنين علي رضي اهلل عنو منفردان ؟!!
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قوؿ علي عليو السبلـ حجة كثيرة، كقد جمع أف األدلة الدالة على أف  *كالجواب كباهلل التوفيق:
الحسين بن القاسم بن محمد عليهم السبلـ في شرح الغاية جملة نافعة، كلو لم يكن إال قوؿ 
النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) أنا مدينة العلم كعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأت الباب 

فيو كفاية لمن أنصف، فأما المتعسف فبل يبالي (( كما في معناه، كقد مر تحقيق ثبوت ذلك بما 
كيا بما خالفو، } ًإفَّ الًَّذينى حىقٍَّت عىلىٍيًهٍم كىًلمىتي رىبّْكى الى يػيٍؤًمنيوفى * كىلىٍو جىاءىتٍػهيٍم كيلُّ آيىةو حىتَّى يػىرى 

 [.97-96اٍلعىذىابى اأٍلىلًيمى { ]يونس:
ها حديث الغدير المشهور بين األيمة: )) أما عصمة علي عليو السبلـ، فيكفي في الداللة علي

من كنت مواله فعلي مواله، اللهم كاؿ من كااله، كعاد من عاداه ((، كقولو صلى اهلل عليو كآلو 
كسلم: )) ال يحبك إال مؤمن كال يبغضك إال منافق ((، فلو لم يكن قد علم اهلل أنو ال يزاؿ 

باسمو، ألف اهلل ال يوجب مودة أعدائو، لقوؿ على الحق لما فرض مواالتو كحـر معاداتو بعينو ك 
ٍوـً اآٍلًخًر يػيوىادُّكفى مىٍن حىادَّ اللَّوى كىرىسيولىوي ... { اآلية  اهلل تعالى: } الى تىًجدي قػىٍومنا يػيٍؤًمنيوفى بًاللًَّو كىاٍليػى

سَّكيمي النَّاري ... { [. كقوؿ اهلل تعالى: } كىالى تػىرٍكىنيوا ًإلىى الًَّذينى ظىلىميوا فػىتىمى 22]المجادلة:
 [.113اآلية]ىود:

كمن طالع كتب فضائل علي عليو السبلـ كجد األحاديث في ذلك كثيرة، كنذكر ىنا ما تيسر 



 للداللة على أف قوؿ علي عليو السبلـ حجة.
(: حدثنا عبداف بن يزيد بن يعقوب الدقاؽ من أصل  3/122قاؿ الحاكم في المستدرؾ )ج

الحسين بن ديزيل، ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، ثنا معتمر بن سليماف  كتابو، ثنا إبراىيم بن
قاؿ: سمعت أبي يذكر عن الحسن، عن أنس بن مالك رضي اهلل عنو، أف النبي صلى اهلل عليو 
كآلو كسلم قاؿ لعلي: )) أنت تبين أليمتي ما اختلفوا فيو من بعدم ((، ىذا صحيح على شرط 

 الشيخين كلم يخرجاه. انتهى.
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(: حدثنا محمد بن أحمد بن علي، ثنا محمد بن 63/ص1كفي حلية األكلياء ألبي نعيم )ج
عثماف بن أبي شيبة، ثنا إبراىيم بن محمد بن ميموف، ثنا علي بن عياش )كذا(، عن الحارث بن 
حصيرة، عن القاسم بن جندب، عن أنس قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) يا 

س اسكب لي كضوءان ثم قاـ فصلى ركعتين، ثم قاؿ: يا أنس أكؿ من يدخل عليك من ىذا أن
الباب أمير المؤمنين، كسيد المسلمين، كقائد الغر المحجلين، كخاتم الوصيين. قاؿ أنس: 
قلت: اللهم اأجعلو رجبل من األنصار ككتمتو، إذ جاء علي فقاؿ: من ىذا يا أنس؟ فقلت: 

اعتنقو، ثم جعل يمسح عرؽ كجهو بوجهو، كيمسح عرؽ علي بوجهو، علي، فقاـ مستبشرا ف
قاؿ علي: يا رسوؿ اهلل لقد رأيتك صنعت شيئا ما صنعت بي من قبل؟! قاؿ: كما يمنعني كأنت 
تؤدم عني، كتسمعهم صوتي، كتبيّْن لهم ما اختلفوا فيو من بعدم ((، قاؿ أبو نعيم: ركاه جابر 

 نحوه. انتهى. الجعفي، عن أبي الطفيل، عن أنس
(: أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد اهلل الحفيد، ثنا 124/ص3كقاؿ الحاكم في المستدرؾ )ج

أحمد بن محمد بن نصر، ثنا عمرك بن طلحة القتاد الثقة المأموف، ثنا علي بن ىاشم بن البريد، 
ي رضي عن أبيو قاؿ: حدثني أبو سعيد التميمي، عن أبي ثابت مولى أبي ذر، قاؿ: كنت مع عل

اهلل عنو يـو الجمل، فلما رأيت عائشة كاقفة دخلني بعض ما يدخل الناس، فكشف اهلل عني 
ذلك عند صبلة الظهر، فقاتلت مع أمير المؤمنين، فلما فرغ ذىبت إلى المدينة فأتيت أـي 

سلمة فقلت: إني كاهلل ما جئت أسأؿ طعاما كال شرابا كلكني مولى ألبي ذر، فقالت: مرحبا، 
عليها قصتي فقالت: أين كنت حين طارت القلوب مطائرىا؟ قلت: إلى حيث كشف  فقصصت

اهلل ذلك عني عند زكاؿ الشمس، قالت: أحسنت، سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو 
 كسلم يقوؿ: )) علي مع القرآف كالقرآف مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ((.

 لتميمي ىو عقيصاء ثقة مأموف.ىذا حديث صحيح اإلسناد، كأبو سعيد ا



ثم قاؿ الحاكم: أخبرنا أحمد بن كامل القاضي، ثنا أبو قبلبة، ثنا أبو عتاب سهل بن حماد، ثنا 
 المختار بن نافع التميمي، ثنا أبو حياف التميمي، عن أبيو، عن
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 عليا، اللهم أدر علي رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) رحم اهلل
 الحق مع علي حيث دار ((. ىذا حديث صحيح على شرط مسلم. انتهى.

(: حدثنا عباد بن عيسى الجعفي الكوفي،  255ص  1كقاؿ الطبراني في المعجم الصغير ) ج 
حدثنا محمد بن عثماف بن أبي البهلوؿ الكوفي، حدثنا صالح بن أبي األسود، عن ىاشم بن 

لتيمي، عن ثابت مولى آؿ أبي ذر، عن أـ سلمة قالت: سمعت النبي بريد، عن أبي سعيد ا
صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) علي مع القرآف كالقرآف معو، ال يفترقاف حتى يردا على 

 الحوض ((. انتهى.
( في ترجمة يوسف بن محمد بن علي أبي يعقوب  321ص  14كفي تاريخ الخطيب ) ج 

لي بن عبد اهلل المقرئ، حدثنا أحمد بن الفرج بن منصور المؤدب، أخبرني الحسن بن ع
الوراؽ، أخبرنا يوسف بن محمد بن علي المكتب سنة ثماف كعشرين كثلثمائة، حدثنا الحسن 
بن أحمد بن سليماف السراج، حدثنا عبد السبلـ بن صالح، حدثنا علي بن ىاشم بن البريد، 

ي ثابت مولى أبي ذر قاؿ: دخلت على أـ عن أبيو، عن أبي سعيد التميمي ) كذا (، عن أب
سلمة فرأيتها تبكي كتذكر عليا كقالت: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) 

 علي مع الحق كالحق مع علي، كلن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض يـو القيامة ((. انتهى.
ي األكسط عن أـ سلمة، (: أخرجو الحاكم كالطبراني ف 203ص  12كفي كنز العماؿ ) ج 

: -يعني الشعراني  -كىو كذلك في الجامع الصغير للسيوطي، قاؿ شارحو العزيزم قاؿ الشيخ 
 حديث صحيح.

(: أخبرنا أبو منصور بن  3ط  153ص  3كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
أخبرني الحسن بن علي بن  زريق، أنبأنا كأبو ) كذا ( الحسن بن سعيد، أنبأنا أبو بكر الخطيب،

 عبد اهلل المقرئ ... إلخ كما مر، نقبل من تاريخ الخطيب.
كفي لفظ ابن عساكر في السند: أنبأنا الحسن بن أحمد بن سفياف السراج. كفي تاريخ 

 الخطيب: الحسن بن أحمد بن سليماف كما مر، كلعل أحدىما تصحيف.
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ت ىذا: أخبرنا أبو المظفر القشيرم، أنبأنا أبو سعد، كفي ترجمة اإلماـ علي أيضا حيث ذكر 
أنبأنا ابن حمداف حيلولة، كأخبرتنا أـ المجتبى قالت: قرمء على إبراىيم السلمي، أنبأنا أبو 

كقاؿ ابن  -بكر قاال: أنبأنا أبو يعلى، أنبأنا محمد بن عباد المكي، أنبأنا أبو سعيد عن 
عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيو صدقة بن الربيع، عن  -حمداف: أنبأنا 
عند بيت النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم في نفر من  -كقاؿ حمداف: كنا  -قاؿ: )) كنت 

رسوؿ اهلل كقاال: فقاؿ: أال أخبركم  -زاد أبو بكر  -المهاجرين كاألنصار، فخرج علينا 
يبوف، إف اهلل يحب الحفي التقي. قاؿ: كمر بخياركم؟ قالوا: بلى. قاؿ: خياركم الموفوف المط

 علي بن أبي طالب فقاؿ: )) الحق مع ذا الحق مع ذا ((. انتهى.
( عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) الحق مع ذا  218ص  12كفي كنز العماؿ ) ج 

 سعيد.الحق (( يعني: عليا عليو السبلـ. أفاد أنو أخرجو أبو يعلى، كسعيد بن منصور، عن أبي 
 ( كقاؿ: ركاه أبو يعلى، كرجالو ثقات. 235ص  7كذكره الهيثمي في مجمع الزكائد ) ج 

كذكره الهيثمي ىناؾ من طريق سعد بن أبي كقاص كأـ سلمة، كقاؿ: ركاه البزار، كفيو سعد بن 
 .-يعني سند البزاز  -شعيب كلم أعرفو، كبقية رجالو رجاؿ الصحيح 

( بسنده عن صدقة بن  2ط  160كص  1ط  244بو ) ص كأخرجو ابن المغازلي في مناق
الربيع إلى آخره سندا كمتنا باختبلؼ يسير، كفي لفظو: الموفوف الطيبوف، كلعل المطيبوف 

 تصحيف.
(: أخبرنا أبو غالب أحمد بن  154ص  3كفي ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 

ا أبو الحسن الدارقطني، أنبأنا أبو صالح األصبهاني الحسن، أنبأنا أبو الغنائم بن المأموف، أنبأن
عبد الرحمن بن سعيد بن ىاركف، أنبأنا أبو مسعود أحمد بن الفرات، أنبأنا الحسن بن أبي 
يحيى، أنبأنا عمرك بن أبي قيس، عن شعيب بن خالد، عن سلمة بن كهيل، عن مالك بن 

 جعونة، عن أـ سلمة قالت: )) كاهلل إف

(1/339) 

 

على الحق قبل اليـو كبعد اليـو عهدا معهودا كقضاء مقضيا ((. قلت: أنت سمعتو من أـ  عليا
المؤمنين؟ فقاؿ: أم كاهلل الذم ال إلو إال ىو ثبلث مرات ] قاؿ سلمة بن كهيل [ فسألت عنو 

 فإذا ىم يحسنوف عليو الثناء.
عن أـ سلمة  ( باب الحق مع علي رضي اهلل عنو 134كفي مجمع الزكائد للهيثمي ) ص 

قالت: سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) علي مع القرآف كالقرآف مع علي، 



ال يفترقاف حتى يردا على الحوض ((. ركاه الطبراني في الصغير كاألكسط، كفيو صالح بن أبي 
 األسود ضعيف.

: كعن أـ سلمة أنها  قلت: ضعفو إف صح ينجبر باألسانيد األخر من غير طريقو. قاؿ الهيثمي
كانت تقوؿ: )) كاف علي على الحق، من اتبعو اتبع الحق، كمن تركو ترؾ الحق عهد معهود 

قبل يومو ىذا ((. ركاه الطبراني، كفيو مالك بن جعونة ) كذا ( كلم أعرفو، كبقية أحد اإلسنادين 
 ثقات. انتهى المراد.

ديث األكؿ: كركاه أيضا أبو المؤيد ( في تخريج الح 160ص  3كفي ترجمة اإلماـ علي ) ج 
( من مناقبو ) ص  16( في الفصل الثاني من الفصل )  568الموفق بن أحمد المتوفي عاـ ) 

( قاؿ: أخبرنا سيد الحفاظ أبو منصور شهر دار بن شيركيو بن شهر دار الديلمي فيما   107
كتابة، عن الشريف أبي   كتب إلي من ىمداف، أخبرنا أبو الفتح عبدكس بن عبد اهلل بن عبدكس

طالب المفضل، بن محمد الطاىر الجعفرم بأصفهاف، عن الحافظ أبي بكر أحمد، بن موسى، 
بن مردكيو بن فورؾ األصفهاني، حدثنا محمد بن الحسين الدقاؽ البغدادم، حدثنا محمد بن 

ا عمر بن عثماف بن أبي شيبة، حدثنا إبراىيم بن الحسن الثعلبي، حدثنا يحيى بن يعلى، حدثن
يزيد، حدثني عبد اهلل بن حنظلة، حدثني شهر بن حوشب قاؿ: كنت عند أـ سلمة رضي اهلل 
عنو فسلم رجل فقالت: من أنت؟ قاؿ: أنا أبو ثابت مولى أبي ذر. قالت: مرحبا بأبي ثابت، 

ادخل فدخل فرحبت بو فقالت: أين طار قلبك حين طارت القلوب مطارىا؟ قاؿ: مع علي بن 
عليو السبلـ. قالت: كفقت للهدل، كالذم نفس أـ سلمة بيده لسمعت رسوؿ اهلل  أبي طالب

صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) علي مع القرآف كالقرآف مع علي، لن يفترقا حتى يردا عليَّ 
 الحوض ((. كلقد بعثت
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من قاتلو ... إلخ كبلـ  ابني عمرا كابن أخي عبد اهلل بن أبي أمية، فأمرتهما بأف يقاتبل مع علي
 أـ سلمة.

( بإسناده عن  54كركل الحديث أبو طالب يحيى بن الحسين عليو السبلـ في األمالي ) ص 
شهر بن حوشب قاؿ: كنت عند أـ سلمة أستأذف رجل فقيل لو: من أنت؟ قاؿ: أنا أبو ثابت 

 حديث.مولى علي ) كذا (، فقالت أـ سلمة: مرحبا يا أبا ثابت ادخل ... إلخ ال
/ ص 3ىذا بعض ما في الباب، كمن أراد اإلطبلع على أكثر من ذلك فليراجع الغدير ) ج 

(،  179( إلى )  176/ص 1( الطبعة الرابعة، كفرائد السمطين ) ج  180( إلى ) ص  176



(، ككذلك في شرح  159، كص 151/ ص 3كترجمة اإلماـ علي من تاريخ دمشق ) ج 
مر في جوابنا، فمن راجع ذلك كجد األحاديث متظاىرة على إثبات  الغاية، كليراجع بعض ما قد

ىذين األمرين، كمن تبػىيىن لو الحق بكتاب اهلل كسنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم ال 
 يبالي بمن قعقع بالشناف كاستعمل األراجيف.

سبق أف قلناه  ككفى بهما دليبل على سخافة عقوؿ الرافضة. فهو قوؿ يؤكد ما أما قوؿ مقبل :
فيو كفي أصحابو إنهم داخلوف في حديث علي عليو السبلـ، الذم أخرجو البخارم في 

( سمعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم يقوؿ: )) سيخرج قـو  52ص  8صحيحو ) ج 
في آخر الزماف حٌداث األسناف سفهاء األحبلـ، يقولوف من خير قوؿ البرية، ال يجاكز إيمانهم 

 ىم، يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية ... (( الحديث.حناجر 
 ففيو أربع عبلمات:

 األكلى: قولو: )) في آخر الزماف ((.
 الثانية: قولو: )) حداث األسناف ((.

 الثالثة: )) سفهاء األحبلـ ((.
 الرابعة: قولو: )) يقولوف من خير قوؿ البرية ((.
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قبل كأصحابو أظهر، فكاف دخولهم في الحديث كاضحا بل ىو فكانت ىذه الصفات في م
دخوؿ أٌكلي، من حيث أف العبلمات فيهم أظهر ألنهم في آخر الزماف، كألف غالبهم حداث 

األسناف أىل المعاىد، كألف غالبهم سفهاء األحبلـ الستعمالهم السباب كمسارعتهم إليو عند 
طريقة السفهاء، كالستعمالهم للدعاية الخادعة األسباب، كتوصلهم إليو بالعلل الضعيفة على 

بقولهم، الذم ىو من خير قوؿ البرية، الدعوة إلى التوحيد كإلى السنة، كترؾ الشرؾ، كترؾ 
التقليد، كرفض البدع، كالغلو، كالخرافات، كىذا من قوؿ خير البرية، كبلـ حق يريدكف بو 

ر من قوؿ الخوارج: )) ال حكم إال اهلل باطبل، يخادعوف بو العامة الجاىلين، كىو أكضح كأكث
((، فتلك كلمة كاحدة، كلمة حق يراد بها باطل، كىؤالء المتأخركف لهم كلمات كثيرة شهيرة، 
من قوؿ خير البرية يراد بها أباطيل، فلذلك قلنا: إف دخولهم في الحديث أظهر، فقد اشتركوا 

م، كاختص ىؤالء بمزيد كضوح في تكفير المسلمين كاستحبلؿ دمائهم كأموالهم كأعراضه
 العبلمات األربع فيهم.

أما رميو للشيعة القائلين: بأف عليا مع الحق كالحق مع علي، فالعاقل المنصف يعرؼ من أحق 



بأف يرمى بسخافة العقل من اتبع الدليل، أـ من خالفو كرمى أىل الحق بسخافة العقل ؟! مع 
ا ككاف شبهة قوية، لكثرة األحاديث ككثرة كضوح دليلهم، مع أنو لو لم يكن دليلهم صحيح

األسانيد، فإف المتمسك بها ال يعتبر سخيف العقل عند أىل الرجاحة كاألدب، إنما يسمى 
غالطا كمخالفا للحق بزعم خصمو، كذلك ألف اعتماد الدليل ال يعد سخافة عقل، سواء كاف 

 المتمسك بو مصيبا أـ مخطئا لقوة الشبهة !!
- - - 
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 [ حديث: )) من مات كفي قلبو بغض لعلي ... ((] 
حديث: )) من مات كفي قلبو بغض لعلي بن أبي طالب فليمت  ( : 169قاؿ مقبل ) ص 

 يهوديا أك نصرانيا ((. ) ج ( أم ابن الجوزم، ىذا حديث موضوع، كالمتهم بو علي بن قرين.
 قاؿ العقيلي: ىو كضع ىذا الحديث.

 ذاب خبيث.كقاؿ يحيى بن معين: ىو ك
 كقاؿ البغوم: كاف يكذب.

( ىكذا: العقيلي، حدثنا عبد  367/ ص 1:: أف سنده في الؤللئ المصنوعة ) ج  كالجواب
اهلل بن ىاركف، حدثنا علي بن قرين، حدثنا الجاركد بن يزيد، عن بهز بن حكيم، عن أبيو، عن 

 وديا أك نصرانيا ((.جده مرفوعا: )) من مات كفي قلبو بغض لعلي بن أبي طالب فليمت يه
كأما جرحهم لعلي بن قرين فقد ظهر من مذىبهم جرح من ركل مثل ىذا الحديث، التهامهم 
الراكم بأنو يعني بو بعض ما يسمونهم: صحابة كيحاموف عنهم، كمعاكية، كعمرك بن العاص، 

 كالمغيرة بن شعبة. فبل يقبل منهم جرح علي بن قرين.
سندا آخر فقاؿ: قاؿ الديلمي في مسند الفردكس: أنبأنا أبي،  كقد ذكر لو السيوطي في الؤللئ

أنبأنا علي بن الحسين اللغوم، حدثنا محمد بن إبراىيم اإلريناني، حدثنا أبو العباس محمد بن 
أحمد البصرم، حدثنا أحمد بن عبد اهلل البغدادم، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا يزيد بن 

عن جده رفعو: )) يا علي ما كنت أبالي ممن مات من أمتي  زريع، عن بهز بن حكيم، عن أبيو،
 كىو يبغضك مات يهوديا أك نصرانيا ((.

كقاؿ: أنبأنا ابن مردكيو، أنبأنا جدم، حدثنا علي بن محمد بن الحسن، حدثنا محمد بن أحمد 
، حدثنا أحمد بن عبد اهلل المؤدب، حدثنا محمد ابن الحارث بو. انتهى.  األشـر
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ظهر قوة الركاية مع صحة معناىا، كموافقتها لقولو صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ال يبغضك إال ف
 [.145منافق ((. كقد قاؿ اهلل تعالى: } إف المنافقين في الدرؾ األسفل من النار { ]النساء:

(: قوؿ أنس: بعثني النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى أبي برزة  170قاؿ مقبل ) ص 
لمي فقاؿ لو كأنا أسمع: )) يا أبا برزة إف رب العالمين عهد إلي عهدا في علي بن أبي األس

طالب. فقاؿ: إنو رائد ) كذا ( الهدل، كمنار اإليماف، كإماـ أكليائي، يا أبا برزة علي بن أبي 
 طالب أميني غدا في القيامة، كصاحب رايتي يـو القيامة، كثقتي على مفاتيح خزائن جنة ربي ((.

 قاؿ مقبل: عن ابن الجوزم لم أر لبلىز غير ىذا.
 كقاؿ أبو الفتح األزدم: الىز غير ثقة كال مأموف، كىو أيضا مجهوؿ.

كقاؿ ابن عدم: الىز مجهوؿ، يركم عن الثقات المناكير، ركل ىذا الحديث كالببلء منو. 
 انتهى.

 دل، أم: علم الهدل.قلت: قولو: )) رائد الهدل (( غلط في كتاب مقبل كالصواب: راية اله
( عن ابن الجوزم كىذا نصو: أبو  363/ ص 1كالحديث بسنده في الؤللئ المصنوعة ) ج 

نعيم، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا علي بن سراج المصرم ) ح (، كقاؿ ابن عدم: حدثنا 
، عبد الملك بن محمد قاال: حدثنا محمد بن فيركز التنيسي، حدثنا أبو عمرك الىز بن عبد اهلل

حدثنا معتمر بن سليماف، عن أبيو، عن ىشاـ بن عركة، عن أبيو، حدثنا أنس بن مالك قاؿ: )) 
بعثني النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم إلى أبي برزة األسلمي فقاؿ لو كأنا أسمع: )) يا أبا برزة 

((  إف رب العالمين عز كجل عهد إلي عهدا في علي بن أبي طالب فقاؿ: إنو راية الهدل ...
 الحديث إلى آخره.

( بهذا السند كالمتن كتمامو: )) كمنار  66/ ص 1قلت: كىو في حلية األكلياء ألبي نعيم ) ج 
 اإليماف، كإماـ أكليائي، كنور جميع من أطاعني، يا أبا برزة علي بن
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ئن رحمة أبي طالب أميني غدا في القيامة، كصاحب رايتي في القيامة على مفاتيح ) كذا ( خزا
 ربي ((. انتهى.

(: حدثنا أبو بكر الطلحي، حدثنا  66/ ص 1كلو طريق آخر، قاؿ أبو نعيم في الحلية ) ج 
محمد بن علي بن دحيم، حدثنا عباد بن سعيد بن عباد الجعفي، حدثنا محمد بن عثماف بن 

قفي، عن أبي البهلوؿ، حدثنا صالح بن أبي األسود، عن أبي المطهر الرازم، عن األعشى الث



سبلـ الجعفي، عن أبي برزة قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف اهلل عز كجل 
عهد إلي في علي عهدا. فقلت: يا رب بينو لي. فقاؿ: اسمع. فقلت: سمعت. فقاؿ: إف عليا 

بو راية الهدل، كإماـ أكليائي، كنور من أطاعني، كىو الكلمة التي ألزمتها المتقين، من أح
أحبني، كمن أبغضو أبغضني، فبشره بذلك، فجاء علي فبشرتو فقاؿ: يا رسوؿ اهلل أنا عبد اهلل 

كفي قبضتو أف يعذبني فبذنبي، كأف يتم الذم بشرتني بو فإنو أكلى بي، قاؿ: قلت: اللهم أجل 
ببلء قلبو كأجعل ربيعو اإليماف. فقاؿ اهلل: قد فعلت بو ذلك، ثم إنو رفع إلي أنو سيخصو من ال

بشيء لم يخص بو أحدا من أصحابي. فقلت :يا رب أخي كصاحبي. فقاؿ: إف ىذا شيء قد 
 سبق، أنو مبتلى كمبتلى بو ((.

قاؿ السيوطي في الؤللئ: أكرده ابن الجوزم في الواىيات كقاؿ: ىذا حديث ال يصح، كأكثر 
 ركاتو مجاىيل.

، كص 230، كص 229/ ص 2كالحديث في ترجمة اإلماـ علي من تاريخ ابن عساكر ) ج 
 ( كما بعدىا، كىناؾ تخريج. 339

(، أخبرنا أبو عبد اهلل محمد بن علي بن  49، كص 48كسنده في مناقب ابن المغازلي ) ص 
الحسين بن عبد الرحمن العلوم رحمو اهلل فيما كتب بو إلي، قاؿ: حدثنا أبو الطيب محمد بن 

ن علي السلولي، قاؿ: حدثنا محمد بن الحسن الحسين التيملي البزاز، قاؿ: حدثنا الحسين ب
السلولي، قاؿ: حدثنا صالح بن أبي األسود، عن أبي المطهر الرازم، عن األعشى الثقفي، عن 
سبلـ الجعفي، عن أبي برزة، عن النبي صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) إف اهلل تبارؾ كتعالى عهد 

 إلي في علي عهدا.
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ي. فقاؿ اهلل عز كجل: اسمع. قاؿ: سمعت. قاؿ: إف عليا راية الهدل ... فقلت: يا رب بينو ل
 (( الحديث إلى آخره.

كفي لفظو: )) كأف يتم الذم بشرني بو فاهلل أكلى بو، قاؿ: فقلت: اللهم أجل قلبو كأجعل ربيعو 
 اإليماف بك ((.

(  229/ ص 2كىكذا في السند عن األعشى الثقفي، كىو كذلك في ترجمة اإلماـ علي ) ج 
عن األعشى الثقفي، ككذلك فيما نقلو محقق ترجمة اإلماـ علي من حلية األكلياء ألبي نعيم عن 

 األعشى الثقفي.
قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء حيث نقلو في النص األكؿ من أربعين 



نده إلى أبي نعيم قاؿ: نصا في إمامة علي عليو السبلـ: كأخرجو محمد بن يوسف الكنجي بس
كىذا حديث حسن عاؿ، ثم قاؿ: كأخرجو أيضا بهاء الدين علي بن أحمد األكوع بسنده إلى 
صالح بن أبي األسود، عن أبي المطهر، عن سبلـ الجعفي، عن أبي جعفر ) كذا (، عن أبي 

 برزة بمثلو.
د الحديث، ثم قاؿ: كقد ثم ذكر السيد عبد اهلل السند اآلخر من طريق الىز بن عبد اهلل، فأكر 

ضل ابن الجوزم فعده في الموضوعات، ثم قاؿ: كابن الجوزم حائد عن الحق، متنكب عن 
الصراط، مبغض إلى غاية، كقد رد عليو أىل نحلتو كثيرا، ) أم: من دعاكيو الوضع في 

 األحاديث التي يدعيها موضوعة (، كصححوه أك حسنوه كخطأكه في ذلك.
بإبطالو إنما ىو استناد منو إلى أصل منهدـ، كىو تقريرىم أف أبا بكر  كأما ابن عدم، فحكمو

 الخليفة كاألفضل.
كأما قسم الذىبي فبل شك أنها غموس، كالحديث لو شواىد كثيرة، كالىز ترجم لو في الطبقات 

 ) يعني: طبقات الزيدية (، كذكر أنهم جرحوه لركايتو ىذا الحديث.
تكلم  -يعني حديث أبي برزة من غير طريق الىز  -يث األكؿ قاؿ السيد عبد اهلل: ككذا الحد

على سنده ابن الجوزم كالذىبي، كحكما بوضعو كجهالة ركاتو. فأما الحكم بالوضع فهو ظاىر، 
 أنو حكم بغير ما أنزؿ اهلل. كأما جهالة
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ف غايتو لو السند عندىما فقد عرفو غيرىما ) أم: الكنجي الذم قاؿ: ىذا حديث حسن (، ككا
أنصفا التوقف، إذ الجهالة ال تدؿ على بطبلنو في نفس األمر، كال جهلك بمخل في صحتو 
 ... إلى إف قاؿ: مع أف شواىد الحديث كثيرة لو لم يكن إال حديث المنزلة كالغدير. انتهى.

 
-  ...-  ...- 
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 [ حديث: )) ترد علي الحوض راية علي ... ((] 
حديث: )) ترد عليَّ الحوض راية علي أمير المؤمنين، كإماـ الغر  ( : 170قاؿ مقبل) ص 

المحجلين، فأقـو فآخذه بيده فيبيض كجهو ككجوه أصحابو، فأقوؿ: ما خلفتموني في الثقلين 



بعدم؟ فيقولوف: تبعنا األكبر كصدقناه، كآزرنا األصغر كنصرناه كقاتلنا معو، فأقوؿ: ًرديكا 
بوف شربة ال يظمأكف بعدىا أبدا، كجو إمامهم كالشمس ككجوىهم كالقمر ( مٌرتين، فيشر 1رًديكا)

ليلة البدر أك كأضواء نجم في السماء ((. ) ج ( أم: ابن الجوزم ىذا حديث ال يصح عن 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم، كإسناده مظلم، كفيو مجاىيل ال يعرفوف، كمخرجو من 

 الكوفة. انتهى.
( عن ابن الجوزم، 369/ص1: أما إسناده فهو في الؤللئ المصنوعة )جلتوفيقكالجواب كباهلل ا

أخبرنا محمد بن ناصر، أنبأنا محمد بن علي بن ميموف، أنبأنا أبو عبد اهلل محمد بن علي 
الحسني، حدثنا القاضي محمد بن عبد اهلل الجعفي، حدثنا الحسين بن محمد بن الفرزدؽ، 

حدثنا يحيى بن حسن بن فرات القزاز، حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا الحسن بن علي بن بزيع، 
المسعودم، عن الحارث بن حصيرة، عن صخر بن الحكم الفزارم، عن حباف بن الحارث 

األزم )كذا(، عن الربيع بن جميل الضبي، عن مالك بن ضمرة الركاسي، عن أبي ذر مرفوعا: 
 الحديث إلى آخره. )) يرد عليَّ الحوض راية علي أمير المؤمنين... ((

 كبعده عن ابن الجوزم: موضوع، كإسناده مظلم، فيو مجاىيل كلم يذكر، كمخرجو من الكوفة.
قاؿ السيد عبد اهلل بن الهادم في حاشية كرامة األكلياء في األربعين حديثا في النص على إماـ 

ن عبد علي عليو السبلـ )الثالث(: أخرج محمد بن يوسف الكنجي قاؿ: أخبرنا محمد ب
 الواحد بن المتوكل على اهلل ببغداد، ثنا محمد بن عبد اهلل، ثنا

__________ 
 ( فعل أمر من الوركد يقاؿ في كرد: يرد، ًرد. ) مؤلف (.1)
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عبد الحميد بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن عبد اهلل، قاؿ: ثنا المسعودم، كىو عبد اهلل بن عبد 
عن صخر بن الحكم الفزارم، عن حباف بن الحارث األزدم،  الملك، عن الحارث بن حصيرة،

عن الربيع بن جميل الضبي، عن مالك بن ضمرة الركاسي، عن أبي ذر الغفارم قاؿ: قاؿ رسوؿ 
اهلل صلى اهلل عليو كآلو كسلم: )) ترد علي الحوض راية علي عليو السبلـ أمير المؤمنين، كإماـ 

بيض كجهو ككجوه أصحابو، كأقوؿ: ما خلفتموني في الغر المحجلين، فأقـو فآخذ بيده في
 الثقلين بعدم؟ فيقولوف ... (( إلخ الحديث.

ثم قاؿ السيد عبد اهلل: كقد تصلف ابن الجوزم كعده في الموضوعات، كقاؿ: إسناد مظلم، 
 فيو مجاىيل.



رث قاؿ السيد عبد اهلل: أخرجو ابن حباف بطريق أيخرل تتصل بالمسعودم، كالمسعودم كالحا
بن حصيرة، كمالك بن ضمرة من الشيعة الثقات، كلعلو أظلم عليو بسببهم كلمخالفتو المذىب، 

 ككل ذلك علة غير قادحة. انتهى.
 
-  ...-  ...- 
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 [ مرض الحسن كالحسين كنذر علي] 
)) خبر مرض الحسن كالحسين رضي اهلل عنهما فعادىما رسوؿ اهلل صلى  ( :171قاؿ مقبل)

ليو كآلو كسلم كأبو بكر كعمر فقاؿ عمر لعلي: يا أبا الحسن انذر إف عافا اهلل عز كجل اهلل ع
كلديك أف تحدث هلل شكران، فقاؿ علي: إف عافا اهلل عز كجل كلدم صمت ثبلثة أياـ شكرا... 

 (( إلخ.
[ إلى آخر 5ذكر مقبل بعض حديث نزكؿ: } ًإفَّ اأٍلىبٍػرىارى يىٍشرىبيوفى ًمٍن كىٍأسو ... { ]اإلنساف:

ٍنسىاًف { ، كلم يذكر نزكؿ اآليات، كاشتغل بذكر األشعار بزعمو،  اآليات في } ىىٍل أىتىى عىلىى اإٍلً
 ألنو ال يهمو إال تشويو الركاية إلسقاطها، كىو في ذلك متبع البن الجوزم.

ثم قاؿ مقبل عن ابن الجوزم: ىذا حديث ال يشك في كضعو، كلو لم يدؿ على ذلك إال 
 ار الركيكة، كاألفعاؿ التي يتنزه عنها أكلئك السادة.األشع

 قاؿ يحيى بن معين: أصبغ بن نباتة ال يساكم شيئا، ) فهو من رجاؿ السند (.
 كقاؿ أحمد بن حنبل: حرقنا حديث محمد بن كثير، كأما أبو عبد اهلل السمرقندم فبل يوثق بو.

أنها كلها باسم أشعار قيلت، بل ال يبعد  : أما قولو: األشعار فبل نسلمكالجواب كباهلل التوفيق
أنهما قاالىا أك بعضها اسجاعا فكتبها الركاة بصورة أشعار غلطا منهم كىي نثر مسجع، كقد 

ركيت من طرؽ عديدة يقوم بعضها بعضا، كىي في شواىد التنزيل عند ذكر اآليات من سورة } 
ٍنسىاًف {. بأسانيدىا، كلعل الرك اكة من غلط الركاة بدليل اختبلؼ الركايات في ىىٍل أىتىى عىلىى اإٍلً

بعض األلفاظ، مع أف الحديث يركل من طرؽ بدكف ذكر أبيات أك أسجاع، كىو الذم ذكره في 
 الكشاؼ.

كأما ما ركاه عن يحيى بن معين أنو قاؿ: في أصبغ: فبل نسلم صحتو في يحيى ألنو ركاه في  
 اؿ: حدثنا عبدكتاب الجرح كالتعديل بصورة تحتمل اإلرساؿ، فق
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الرحمن، قاؿ: قرئ على العباس ) بن محمد ( الدكرم، عن يحيى بن معين أنو قاؿ: األصبغ بن 
 نباتة ليس بشيء. انتهى.

كىذا السند جرح بو عدد من الشيعة في مواضع متفرقة من كتاب الجرح كالتعديل، كىو كما 
قرئ كلم يقل قرأت، كال قاؿ قرئ كأنا  ترل لم يصرح فيو ابن أبي حاتم بالسماع، إنما قاؿ

أسمع، كيمكن أف يكوف بلغو ذلك من كاسطة غير مذكور، كقد كثق بالواسطة فلم يذكره، كال 
يقاؿ: يلـز في سائر الركايات التي لم يذكر فيها السماع، كإف كانت ممن قد لقي من الركاية 

كر ألحد في الركاية غير القائل: عنو، ألف تجويزه في قولو: قاؿ فبلف تقدير الواسطة بدكف ذ 
قاؿ فبلف كغير فبلف، مع أف ىذه إذا صدرت من مدلس فهي محتملة للواسطة، أما إذا قاؿ: 
سمع فبلف من فبلف أك قرمء على فبلف، كلم يقل: كأنا أسمع، فبل يتعين أف القائل ذلك قد 

 ذكره. سمع ألنو قد ذكر غيره، كفرؽ بين حالة ذكر من يصلح كاسطة كحالة عدـ
أال ترل إنك إذا قلت: ركل زيد عن عمرك لم يجب أف تكوف أنت سمعت الركاية من عمرك 

الراكم األكؿ، كإف كنت قد لقيتو، كإف جعل الظاىر السماع من زيد إذا كنت قد لقيتو، فكذلك 
إذا قلت: سمع فبلف من فبلف كال يجب أف تكوف سمعت معو من الراكم األكؿ، ككذلك قرأ 

فبلف، فكذلك قوؿ ابن أبي حاتم قرئ على العباس، ألف عبد الرحمن قد أفهم قارئا فبلف على 
 غيره، كيحتمل أف ذلك ىو الواسطة الذم ركل لعبد الرحمن ذلك كىو مجهوؿ.

فإف كاف المحدثوف قد أسسوا ألنفسهم في مصطلح الحديث خبلؼ ىذا بدكف حجة فبل نسلم 
يقل فيو: إف العباس بن محمد الدكرم قاؿ: قاؿ  لهم ألنا ال نقلدىم، كأيضا ىذا السند لم

يحيى بن معين، إنما ذكر أنو قرئ عليو أف يحيى قاؿ، فالراكم ىو القارمء ال العباس، ألنو لم 
يقل: قاؿ العباس، قاؿ يحيى، كمن الجائز أف يكوف قرئ على العباس عن يحيى كىو ال يركيو 

حديث لم يركه، كقد يكوف سكت مجاملة أك كإنما سكت عليو، ألنو يرل أنو غير مسؤكؿ عنو 
خوفا من حكومة أك غيرىا، كذلك ألنو ال يبعد أف تجعل الحكومة من عمبلئها من يضع جملة 

 من جرح
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الشيعة لغرض سياسي، كال سيما في عصر المتوكل العباسي، ثم تأمر بقراءتو على العباس كتأمره 
ا فأما إف كاف مدلسا فبل حكم لسكوتو مع أنو من بالسكوت، كىذا إف لم يكن العباس مدلس

الجائز أف يسكت، ألنو ال يعلم صحة الركاية عن ابن معين كال فسادىا، فبل يحمل سكوتو على 



أنو تقرير للركاية عن ابن معين كخصوصا كالركاية غير مؤرخة، كىي تحتمل أف القراءة على 
رمء في صورة كاسطة في السند تدليسا كاهلل العباس كانت قبل مبلزمتو البن معين، فجعلو القا

 أعلم.
ىذا كقد ظهر من مذىب يحيى بن معين أف من ركل حديثا يدؿ على تقديم علي عليو السبلـ 

في اإلمامة فبل يركل عنو، كأنو يقوؿ فيو: ليس بشيء، ألنو يرل أنو ليس أىبل أف يركل عنو 
تلك الركاية التي أنكرىا، كإنما ىو يرل أنو ،كذلك ال يدؿ على أنو يعتقد الراكم كذابا في غير 

مسلوب األىلية للركاية ألجل ركايتو ما يدؿ على سب الصحابة بزعمو كما بيناه في الرد على 
 رياض مقبل ،يؤكد ىذا قوؿ ابن حباف فيو: فتن بحب علي فأتى بالطامات ... إلخ.

سوؿ اهلل صلى اهلل عليو كآلو ثم قاؿ: كىو الذم ركل عن أبي أيوب األنصارم قاؿ: )) أمرنا ر 
كسلم بقتاؿ الناكثين كالقاسطين كالمارقين. قلت: يا رسوؿ اهلل مع من؟ قاؿ: مع علي بن أبي 

 طالب (( .
حدثناه محمد بن المسيب، ثنا علي بن المثنى الطهورم، ثنا يعقوب بن خليفة، عن صالح بن 

 أبي أيوب. انتهى. أبي األسود، عن علي بن الحزكر، عن األصبغ بن نباتة، عن
كلم يذكر غير ىذا من الطامات التي زعمها، كلعلو عنده أعظم ما ركاه، كاألصبغ بن نباتة من 

الشيعة من أصحاب علي عليو السبلـ، كقد ركم عنو ما ذكرنا من تلك الركايات التي ينفر عنها 
أصبغ بن نباتة؟ ابن معين كأصحابو كيجرحوف راكيها، ىذا كقاؿ ابن أبي حاتم: سألت أبي عن 

 فقاؿ: لين الحديث. انتهى.
كترجمتو في التاريخ الكبير للبخارم كلم يذكر فيها عن ابن معين شيئا، كفي ترجمتو في تهذيب 
التهذيب كقاؿ ابن عدم: عامة ما يركيو عن علي ال يتابعو أحد عليو كىو بين الضعف. ثم قاؿ: 

 كإذا حدث عنو ثقة فهو عندم ال بأس بركايتو،
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كإنما أتى اإلنكار من جهة من ركل عنو. كقاؿ العجلي: كوفي تابعي ثقة. ثم قاؿ ابن حجر عن 
التهذيب: ركل لو ابن ماجة حديثا كاحدا في الحجامة. ثم قاؿ: قلت: كقاؿ ابن سعد: كاف 

 شيعيا ككاف ييضعَّف ككاف على شرطة علي. انتهى المراد.
ال يوافق مذىبهم، فأنكركه كليس منكرا في الحقيقة، كأما كقد ظهر أف سبب تضعيفو ركايتو لما 

حديث األمر بقتاؿ الناكثين كالقاسطين كالمارقين فلو طرؽ عديدة عن أمير المؤمنين عليو 
السبلـ، كابن مسعود كأبي أيوب كأبي سعيد الخدرم، انظر ذلك في ترجمة اإلماـ علي من 



 ( كما بعدىا. 200/ ص 3تاريخ ابن عساكر ) ج 
كأما محمد بن كثير، ففي كتاب الجرح كالتعديل في ترجمتو: نا عبد الرحمن، قاؿ: قرئ على 

العباس بن محمد الدكرم قاؿ: سمعت يحيى بن معين يقوؿ: محمد بن كثير الكوفي الذم 
يحدث عن ليث ىو شيعي لم يكن بو بأس، قد حدث عنو سعدكيو كسمعت أنا منو. نا عبد 

محمد بن كثير الكوفي أبو إسحاؽ؟ فقاؿ: ضعيف الحديث، ككاف  الرحمن قاؿ: سألت أبي عن
 يحيى يحسن القوؿ فيو. انتهى.

، كىو مع ذلك غير متهم  قلت: يحيى أعلم بو إذا كاف قد سمع منو، كىو مع ذلك كبير القـو
في تحسين القوؿ في شيعي بخبلؼ المضعّْف، فهو متهم بالتعصب لمذىبو. كأما أبو عبد اهلل 

فإف كاف ال يوثق بو لسبب معركؼ فليذكره مقبل كأصحابو، كليس في ترجمتة في  السمرقندم
الميزاف شيء إال دعول أنو مجهوؿ، كإف كاف ألجل ركايتو للحديث في علي كفاطمة عليهما 

 السبلـ فجرحو بذلك مصادرة.
أما قولهم: إنو مجهوؿ فبل نسلم، ألنو موصوؼ بالزىد كذلك في معنى التعديل، كللحديث 

طرؽ كثيرة يقوم بعضها بعضا، قاؿ الحاكم الحسكاني في شواىد التنزيل: كمن سورة اإلنساف 
[. إلى آخر اآليات 5فيها قولو جل ذكره: } ًإفَّ اأٍلىبٍػرىارى يىٍشرىبيوفى ًمٍن كىٍأسو ... { ]اإلنساف:

 ثماني عشرة آية.
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